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PREFÁCIO 

  
Os livros “SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana 1, 2, 3 e 4” 

tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 

os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional de 

Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 

discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 

Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 

a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem cada 

capítulo como uma leitura prazerosa e com a competência, 

eficiência e profissionalismo da equipe de autores que muito 



 
 

se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 

direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS RASOS NOS 
BAIRROS CHAPERÓ, JARDIM MARACANÃ E SÃO 

MIGUEL EM SEROPÉDICA-RJ 
 

Abilio José de Oliveira FERREIRA 1 

Carolina Santos Reis de Andrade da SILVA 1  

Clarice de OLIVEIRA 2 
Fabiana de Carvalho Dias ARAÚJO 3 

1 Graduandos do curso de Geologia, UFRRJ; 2 Professora do DS/IA/UFRRJ; 
3Orientadora/Professora do DECAMPD/IE/UFRRJ.  

abiliojosedeoliveiraferreira@gmail.com 

 

RESUMO: A água, elemento cujo uso supera os das 
necessidades biológicas, é considerada o composto mais 
abundante do nosso planeta. Entretanto, nos últimos anos, vem 
apresentando níveis de escassez em função de possíveis 
mudanças climáticas e, principalmente, da gestão imprópria dos 
disponíveis recursos hídricos. Em alguns bairros inseridos no 
município de Seropédica, que são mais pobres e/ou pouco 
industrializados, o abastecimento hídrico convencional é 
deficitário, e sua deficiência acentua-se em épocas mais secas. 
Diante deste contexto, ainda pode-se registrar o consumo da 
água por meio de poços que não superam os 20 metros de 
profundidade, caracterizando-se desta forma, como rasos. 
Aparentemente consideradas águas puras, a potabilidade 
destas águas pode assumir caráter comprometedor em razão 
de contaminantes provenientes de ações antrópicas, como 
instaurações de centros de tratamentos de resíduos e sistemas 
de saneamento in situ do tipo fossas. Sendo assim, esse estudo 
tem como objetivo avaliar a qualidade da água de poços rasos 
em três bairros: Chaperó, Jardim Maracanã e São Miguel, 
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localizados no município de Seropédica-RJ. Para tanto, foram 
realizadas análises físico-químicas e biológicas de amostras de 
água de 8 poços rasos. O presente trabalho pretende  contribuir 
para os estudos hídricos da região, e tornar os moradores locais 
cientes sobre a qualidade da água por eles consumidas, assim 
como fomentar futuras pesquisas na mesma área. 
Palavras-chave: Recurso hídrico. Potabilidade da água. 
Contaminação da água. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A instável pluviosidade bem como manejo inadequado 

dos recursos hídricos vigentes veicula a redução de níveis dos 

reservatórios de águas disponíveis ao consumo. Tais aspectos 

provocam a busca por outros meios de captação de água, e 

dentre eles está a perfuração de poços (CAPUCCI et al., 2001). 

Os mananciais subterrâneos são recursos naturais 

utilizados tanto para abastecer grande parte da população 

brasileira em áreas rurais, quanto nas cidades que não 

oferecem acesso à rede pública de abastecimento ou quando o 

abastecimento é irregular. Entretanto, o crescimento do modo 

de utilização deste recurso foi acompanhado da proliferação de 

poços construídos, sem levar em conta critérios técnicos 

adequados que permitissem condições qualitativas básicas de 

potabilidade. Deste modo, a perfuração de poços com locação 

inadequada coloca em risco a qualidade das águas 

subterrâneas, uma vez que gera uma conexão entre as águas 

mais rasas, e, portanto, mais suscetíveis à contaminação, com 

águas mais profundas menos vulneráveis (ANA, 2007). 

Ainda segundo a ANA (2007), a Bacia Hidrográfica do 

Rio Guandu possui um papel vital para a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro (RMRJ), segunda maior região metropolitana 
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do país. A captação, tratamento e distribuição das águas do Rio 

Guandu para abastecer cerca de 8 milhões de habitantes da 

RMRJ é um dos maiores sistemas de tratamento de água do 

mundo. Além disso, nas bacias dos rios Guandu, da Guarda e 

Guandu Mirim vivem cerca de um milhão de habitantes. 

A bacia dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim faz 

parte da bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba, 

situada a oeste da bacia da Baía de Guanabara, no Estado do 

Rio de Janeiro. A bacia ocupa uma área total de 

aproximadamente 1.900 km² e abrange 12 municípios (Itaguaí, 

Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Rio 

de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, 

Vassouras, Piraí e Rio Claro), onde vivem cerca de 1 milhão de 

habitantes. A sua maior singularidade deve-se à transposição 

de até 180 m3/s das águas da Bacia do rio Paraíba do Sul para 

a Bacia do Guandu, das quais dependem a população e 

indústrias ali situadas e, principalmente, a quase totalidade da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, situada fora dos limites 

da bacia (TUBBS FILHO et al., 2012).    

Apesar de sua importância estratégica, a bacia enfrenta 

uma série de problemas decorrentes da forma do uso e 

ocupação do solo e, sobretudo, das formas de gestão dos seus 

recursos hídricos. 

De acordo com Calheiros e Oliveira (2006), no Brasil, 

80% dos esgotos são lançados em corpos d’água sem qualquer 

tratamento; destes 85% são esgotos domésticos e 15% esgotos 

industriais. Em áreas urbanas, a elevada densidade 

populacional produz alto volume de esgoto, e em cidades 

desprovidas de sistema de esgoto sanitário eficiente, as águas 

subterrâneas podem ser contaminadas por meio da infiltração 
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oriunda de fossas negras e pelo escoamento superficial da 

água da chuva em contato com o esgoto lançado a céu aberto. 

Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), o 

consumo das águas provenientes de poços por famílias, em 

Seropédica, aumentou em cerca de 4% nos últimos 15 anos. A 

perfuração de poços em locais inapropriados pode 

comprometer a qualidade das águas subterrâneas. 

Recorrentemente nota-se, pela população, o crescente 

uso de poços artesanais como meio de supressão de 

necessidades hídricas, o que caracteriza assim, a importância 

de tais cavidades e o aumento de sua incidência no município 

em estudo.  

Diante do exposto acima essa pesquisa tem como 

objetivo avaliar a qualidade da água dos poços rasos em três 

bairros da cidade de Seropédica/RJ. 

  

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho faz parte de um projeto financiado pelo 

Comitê Guandu através do edital para auxílio financeiro da 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (AGEVAP).  

O projeto foi realizado em três bairros do município de 

Seropédcia-RJ, onde foram feitas coletas em dois poços (P01 

e P02), três poços (P03, P04 e P05) e três poços (P06, P07 e 

P08) nos bairros Chaperó, Jardim Maracanã e São Miguel, 

respectivamente, conforme Fig. (1) e Tab. (1). 
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Figura 1. Localização dos poços avaliados nos bairros 
Chaperó, Jardim Maracanã e São Miguel, em Seropédica-RJ. 
2016. 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) dos poços localizados 
nos bairros Chaperó, Jardim Maracanã e São Miguel, em 
Seropédica-RJ. 2016. 

Poço Bairro Coordenadas UTM (m)   

01 Chaperó 627747E  7477196S 
02 Chaperó 625641E  7476755S 
03 Jardim Maracanã 635796E  7484623S 
04 Jardim Maracanã 638148E 7487154S 
05 Jardim Maracanã 636736E 7486118S 
06 São Miguel  631274E  7487801S 
07 São Miguel  631164E  7487917S 
08 São Miguel  631545E  7487618S 

 

As amostras de água foram coletadas, em outubro de 

2016, diretamente dos poços ou de um ponto antes do 

reservatório para melhor caracterização da água.  
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Para as análises físico-químicas, foram utilizadas duas 

garrafas de 1,5 L para cada amostra. Essas garrafas foram 

lavadas com a própria água coletada, não havendo assim a 

necessidade de serem esterilizadas.  

Para as análises microbiológicas, foram coletados 300 

mL de água em embalagens esterilizadas. 

 As garrafas com as amostras foram identificadas de 

acordo com os bairros e os números dos poços, colocadas 

dentro de um saco plástico e acondicionadas sob refrigeração, 

dentro de uma caixa isotérmica com sacos de gelo. Em seguida, 

foram enviadas para o Laboratório Analítico de Alimentos e 

Bebidas (LAAB-Rural), localizado na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, onde foram analisados parâmetros 

físico-químicos e biológicos, sendo eles:  

- Físico-Químicos: Sabor, Cor, Odor, Aspecto, Cloretos, 

Matéria Orgânica, Sólidos Totais, pH, Sulfato, Dureza, Turbidez 

e Ferro.  

- Biológicos: Coliformes totais, Escherichia coli, 

Contagem de Bactérias Heterotróficas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os valores dos parâmetros avaliados foram comparados 

aos da Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011) que dispõe sobre os procedimentos de controle 

e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. 

 Observa-se na Tabela (2) que os poços 1 e 2, referentes 

ao bairro Chaperó, estão em conformidade com a Portaria 

2914/11 para a maioria dos parâmetros físico-químicos, com 
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exceção das características organolépticas, sabor e aspecto, no 

poço 02, que foram reprovadas.  

 

Tabela 2. Características da água de poços rasos no bairro 
Chaperó. Seropédica-RJ. 2016 

Parâmetros P01 P02 

Sabor Característico 
Impróprio para 
consumo 

Cor Característico Característico 

Odor Característico Característico 

Aspecto Característico 
Presença de 
partículas 

Cloretos (mg/L) 22,08 14,13 

Matéria Orgânica (mg/L) 1,09 1,57 

Sólidos Totais (mg/L) 47 31 

pH 4,16 5,55 

Sulfato (mg/L) 5 5 
Dureza (mg/L de CaCO3) 14,12 13,13 
Turbidez (µT) 2,3 4,3 

Ferro (mg/L) 0,08 0,13 

Coliformes totais 
(NMP/100mL)1 

2 <2 

Escherichia coli (NMP/100mL) 2 <2 

Contagem de Bactérias 
Heterotróficas (UFC/mL)2 

6,8 x 102 <10 

1 Número mais provável por 100 mililitros da amostra. 
2 Unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra. 

 

As substâncias com propriedades organolépticas de 

potabilidade não necessariamente trazem risco à saúde, mas 

pelo seu aspecto, ou palatabilidade, causam repulsa a maioria 

da população (GODOY, 2013). 

Os valores de pH encontrados nos dois poços estão 

abaixo do permitido (6 - 9), segundo a Portaria 2914/11. As 
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características do solo ou a presença de ácidos húmicos, 

podem contribuir para a redução natural do pH e é assim, que 

águas subterrâneas podem apresentar pH baixo (BASTOS et 

al., 2003 apud FINEZA, 2008). 

O valor do pH influi na solubilidade de diversas 

substâncias, nas formas que os compostos químicos se 

apresentam na água (livre ou ionizada) e em sua toxicidade 

(SAWYER et al., 2003 apud FINEZA, 2008), o que torna esse 

parâmetro importante para ser avaliado. 

Já os parâmetros microbiológicos, nos dois poços, 

apresentaram-se acima do permitido pela Portaria 2914/11. É 

importante frisar que o bairro em questão tem coleta de lixo 

regular e possui rede de esgoto. Porém, os poços 1 e 2 ficam a 

1km e a 2km do Centro de Tratamento de Resíduos (CTR Santa 

Rosa), respectivamente. Ocoreram dois vazamentos de 

chorume no  CTR, o que pode favorecer o resultado encontrado 

para os parâmetros microbiológicos nesses poços. 

         Observa-se na Tabela (3) que os poços 03 e 04 

localizados no bairro Jardim Maracanã, assim como os poços 

01 e 02, no bairro Chaperó (Tab. 2), estão em conformidade 

com a Portaria 2914/11 para a maioria dos parâmetros físico-

químicos. Já o poço 05 apresentou vários parâmetros em 

inconformidade com a Portaria 2914/11, tais como: cor, 

aspecto, matéria orgânica e pH. 

O teor máximo de matéria orgânica permitido segundo a 

Portaria 2914/11 é de 2,0 mL/L. Segundo Brasil (2014), a 

matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, 

na sua nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes 

e gás carbônico. Em grandes quantidades, no entanto, podem 

causar alguns problemas, como cor, odor, turbidez e consumo 

do oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores. 
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Tabela 3. Características da água de poços rasos no bairro 
Jardim Maracanã. Seropédica-RJ. 2016 

Parâmetros P03 P04 P05 

Sabor Característico Característico Característico 

Cor Característico Característico 
Levemente 
amarelada 

Odor Característico Característico Característico 

Aspecto 
Presença de 
partículas 

Característico 
Presença de 
partículas 

Cloretos (mg/L) 14,13 30,05 10,6 

Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

0,82 0,95 2,31 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

19,63 47,3 155 

pH 6,09 6,65 5,93 

Sulfato (mg/L) 25 15 15 

Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

42,5 27,5 78,25 

Turbidez (µT) 1,54 0,78 0,8 

Ferro (mg/L) 0,16 0,01 0,01 
Coliformes 
totais 
(NMP/100mL)1 

>1600 >1600 >1600 

Escherichia coli 
(NMP/100mL) 

170 500 280 

Contagem de 
Bactérias 
Heterotróficas 
(UFC/mL)2 

>2,5 x 103 >2,5 x 103 >2,5 x 103 

1 Número mais provável por 100 mililitros da amostra. 
2 Unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra. 

 

Os parâmetros microbiológicos, nos três poços avaliados 

no bairro Jardim Maracanã, apresentaram-se acima do 



QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS RASOS NOS BAIRROS CHAPERÓ, JARDIM 
MARACANÃ E SÃO MIGUEL EM SEROPÉDICA-RJ  

24 
 

permitido pela Portaria 2914/11. As possíveis fontes de 

contaminações podem ser causadas pela falta de um sistema 

de tratamento de esgoto e pela queima de lixo produzido pela 

população, podendo ter relação com contaminação oriunda do 

antigo lixão a céu aberto, o qual fica próximo aos poços 03 e 

05, conforme Fig. (1). 

A mediação da qualidade da água tanto superficial como 

subterrânea, é usado o padrão de contagem de coliforme 

(HIRATA, 2003). 

Na avaliação da qualidade de águas naturais, os 

coliformes totais têm valor sanitário limitado. Sua aplicação 

restringe-se praticamente à avaliação da qualidade da água 

tratada, na qual sua presença pode indicar falhas no 

tratamento, uma possível contaminação após o tratamento ou 

ainda a presença de nutrientes em excesso, por exemplo, nos 

reservatórios ou nas redes de distribuição (BRASIL, 2014). 

Ainda segundo Brasil (2014), com base no fato de que 

entre os cerca de 106-108 Coliformes fecais/100 mL, 

usualmente presentes nos esgotos sanitários predomina a 

Escherichia coli, que é uma bactéria de origem fecal, estes 

organismos ainda têm sido largamente utilizados como 

indicadores de poluição de águas naturais. A origem fecal da E. 

coli é inquestionável e sua natureza ubíqua pouco provável, o 

que valida se o papel mais preciso de organismo indicador de 

contaminação tanto em águas naturais quanto tratadas. 

A Escherichia coli é a bactéria mais representativa dentro 

do grupo dos coliformes termotolerantes. Assim sendo, sua 

presença é indicativa de coliformes fecais, pois esta bactéria é 

habitante do trato intestinal de humanos e animais de sangue 

quente (SALVATORI, 1999). Segundo Amaral et al. (2005), ela 

representa uma contaminação fecal recente e indica a possível 
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presença de bactérias patogênicas, vírus entéricos ou parasitas 

intestinais.  

 Domingues (2007) afirma que a contagem de 

bactérias heterotróficas, genericamente definidas como 

microrganismos que requerem carbono orgânico como fonte de 

nutrientes, fornece informações sobre a qualidade 

bacteriológica da água de uma forma ampla. 

A Tabela (4) mostra os poços analisados no bairro São 

Miguel. É possível observar que os poços 06, 07 e 08 estão em 

conformidade com a Portaria 2914/11 para a maioria dos 

parâmetros físico-químicos. Estando em inconformidade, as 

características cor, aspecto e ferro, nos poços 06 e 07 e, 

somente pH no poço 08.  

O teor máximo de Ferro permitido na água, segundo a 

Portaria 2914/11 é de 0,3 mL/L. Segundo Schueler (2005), a 

disponibilidade do ferro pode estar relacionada à influência do 

pH da água e do potencial redox do meio. 

Segundo Piantá (2008), a cor da água pode indicar 

presença de material sólido em suspensão podendo ser indício 

de matéria orgânica ou outro composto, que pode servir de 

nutriente para o desenvolvimente de microorganismo. Segundo 

Casali (2008), a cor e a turbidez podem ser corrigidos por meio 

de tratamentos convencionais de água com filtros de areia ou 

pela limpeza e manutenção dos poços. 

Os parâmetros microbiológicos, nos três poços avaliados 

no bairro Jardim Maracanã, apresentaram-se acima do 

permitido pela Portaria 2914/11. Nesse caso, não pode-se 

relacionar os altos valores com o saneamento básico e coleta 

de lixo, pois estes estão regulares. 

Tabela 4. Características da água de poços rasos no bairro São 
Miguel. Seropédica-RJ. 2016 
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Parâmetros P06 P07 P08 

Sabor Característico Característico Característico 
Cor Amarelada Amarelada Característico 
Odor Característico Característico Característico 

Aspecto 
Presença de 
partículas 

Presença de 
partículas 

Característico 

Cloretos (mg/L) 40,63 28,26 35,32 
Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

0,8 1,76 0,62 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

180 285 56,25 

Ph 6,08 6,7 5,28 

Sulfato (mg/L) 5 30 20 
Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

63,5 68,25 59 

Turbidez (µT) 0,89 3,9 0,1 

Ferro (mg/L) 0,32 0,4 0,03 

Coliformes 
totais 
(NMP/100mL) 

>1600 >1600 >1600 

Escherichia coli 
(NMP/100mL) 

<2 130 <2 

Contagem de 
Bactérias 
Heterotróficas 
(UFC/mL) 

>2,5 x 103 >2,5 x 103 >2,5 x 103 

1 Número mais provável por 100 mililitros da amostra. 
2 Unidades formadoras de colônia por mililitro de amostra. 

 

A caracterização microbiológica e físico-quimica de água 

proveniente dos poços rasos do município de seropédica, 

demonstrou que a população que utiliza água de poços rasos 

para consumo humano, apresenta um risco potencial de 
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contrair doenças de veiculação hídrica, pois 100% das 

amostras apresentaram-se contaminada por pelo menos um 

indicador avaliado.  

Tão preocupante quanto à frequência de E. coli e/ou 

coliformes totais, nas amostras de água utilizadas para 

consumo humano é o fato que a presença desses indicadores, 

aponta para a provável existência de patógenos na água. Isso 

reafirma a importância do controle microbiológico da água bem 

como a importância da prática de tratamento 

de água de poços rasos, como a cloração. 

      

4 CONCLUSÕES  

 

Os oito poços avaliados nos bairros Chaperó, Jardim 

Maracanã e São Miguel tiveram a água aprovada para a maioria 

dos parâmetros físico-químicos, mas foram reprovadas em 

relação aos parâmetros microbiológicos. 

 É importante um monitoramento da água para informar  

a população que faz uso da mesma sobre as características da 

água. 

 A presença do antigo lixão e do atual Centro de 

Tratamento de Resíduos, em dois bairros avaliados, deve ser 

levada em consideração, devido à contaminação do solos e 

consequentemente do lençol freático, visto que o solo de 

Seropédica, em sua maioria, é arenoso. 
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RESUMO: Considerada recurso natural peculiar, a água, nas 
suas mais diversas potencialidades de uso, passou a ser um 
recurso escasso. Nas zonas rurais que, geralmente, são 
regiões mais pobres e/ou pouco industrializadas, o consumo 
hídrico intermediado por poços rasos ainda é observável 
devido, principalmente, à deficiência no abastecimento hídrico 
convencional. Os poços mais antigos, provavelmente, foram 
instalados sem um estudo prévio da área para perfuração. O 
município de Seropédica, área metropolitana do Estado do Rio 
de Janeiro, enquadra-se nas questões socioeconômicas 
supramencionadas. Ademais, a totalidade territorial do 
município insere-se na área do conjunto de bacias do rio 
Guandu que ocupa cerca de 4% da área da bacia Guandu e 
66% da bacia da Guarda que, por sua vez, é importante para a 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A 
contaminação destas águas torna-se factível mediante 
atividades antropogênicas, como exemplo, o uso de sistemas 
de saneamento in situ do tipo fossas e valas negras. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a potabilidade da 
água de poços em Seropédica, RJ. Para tanto, foram coletadas 

mailto:carolina.sras@gmail.com
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águas de poços rasos em três bairros no município de 
Seropédica-RJ, e analisados parâmetros físico-químicos e 
biológicos, visando contribuir para os estudos hídricos na 
região, favorecendo futuras pesquisas na mesma área e à 
implantação de um efetivo programa de monitoramento e 
educação ambiental. 
Palavras-chave: Qualidade da água. Potabilidade da água. 
Contaminação da água. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que, nos últimos 60 anos, a população 

mundial duplicou, enquanto o consumo de água multiplicou-se 

por sete, em função tanto do crescimento populacional quanto 

por diversos fatores, como: desperdício, contaminação e 

crescente uso na agricultura. O recurso natural, água, torna-se 

cada vez mais escasso para atender as crescentes demandas 

das cidades (BRASIL, 2009). 

Segundo a Agência Nacional de Águas (2007), a Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu possui papel vital à Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), segunda maior região 

metropolitana do país. A captação, tratamento e distribuição 

das águas do Rio Guandu para abastecer cerca de 8 milhões 

de habitantes da RMRJ é um dos maiores sistemas de 

tratamento de água do mundo. Além disso, nas bacias dos rios 

Guandu, da Guarda e Guandu Mirim vivem cerca de um milhão 

de habitantes. 

A bacia dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim faz 

parte da bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Sepetiba, 

situada a oeste da bacia da Baía de Guanabara, no Estado do 

Rio de Janeiro. A bacia ocupa uma área total de 

aproximadamente 1.900 km² e abrange 12 municípios (Itaguaí, 
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Seropédica, Queimados, Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Rio 

de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, 

Vassouras, Piraí e Rio Claro), onde vivem cerca de 1 milhão de 

habitantes. A sua maior singularidade deve-se à transposição 

de até 180 m3/s das águas da Bacia do rio Paraíba do Sul para 

a Bacia do Guandu, das quais dependem a população e 

indústrias ali situadas e, principalmente, a quase totalidade da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, situada fora dos limites 

da bacia.  

Localizado na zona oeste da região metropolitana do Rio 

de Janeiro, o município de Seropédica participa do Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos (PERH Guandu) devido à 

total inserção na bacia hidrográfica do Rio Guandu. 

O referido município enquadra-se no conjunto de bacias 

do rio Guandu que ocupa cerca de 4% da área da bacia Guandu 

e 66% da bacia da Guarda. Ademais, a totalidade territorial do 

município insere-se na área desse conjunto de bacias. 

Seropédica, também, participa integralmente do Plano 

Estratégico de Recursos Hídricos (PERH guandu). 

  A água, recurso hídrico natural que vai além das 

necessidades biológicas, ultimamente exibe níveis de 

escassez. Segundo Capucci et al. (2011), tal baixa aloja-se, 

principalmente, no manejo inadequado e nos instáveis índices 

pluviométricos da região. Diante desse contexto, é bastante 

provável que a busca por fontes alternativas de abastecimento 

hídrico - como a perfuração de poços - seja constante no 

município. 

Segundo Heller e Pádua (2006), poços são definidos 

como aberturas feitas em solo com finalidade de tirar (captar) 

água. Para caracterizarem-se “rasos”, propriamente ditos, a 

água captada desses poços deve ser proveniente do lençol 
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freático, ou seja, sobrejacente à primeira camada impermeável. 

Comumente são de formato circular, e adotam profundidades 

que não superam os 20 metros. 

Água subterrânea, por sua vez, é toda a água que 

percorre o subsolo, poros, fissuras, fraturas e quaisquer outros 

espaços vazios de dimensões milimétricas das rochas. A maior 

parte das águas subterrâneas origina-se da água da chuva, e 

esta por sua vez, infiltra-se na zona insaturada. Durante este 

processo, a composição da água é constantemente modificada 

pelas interações com os constituintes minerais do solo e das 

rochas. Os constituintes químicos das águas subterrâneas 

podem ser influenciados por três fatores: deposição 

atmosférica, processos químicos de dissolução e/ou hidrólise 

no aquífero, e mistura com esgoto e/ou águas salinas por 

intrusão (SILVA FILHO et al., 1993). 

Ações antrópicas configuram-se como os principais 

responsáveis pela presença dos indícios de contaminantes que 

comprometem a qualidade da água, e direcionam a importância 

da mantença do caráter potável do recurso hídrico, de modo 

que órgãos reguladores instituem valores máximos para águas 

potáveis. Uma fonte comum de contaminação é o uso de 

sistemas de saneamento in situ do tipo fossas e valas negras 

(ANA, 2005). 

Diante de tais fatos, o presente trabalho visou contribuir 

para a saúde da população local e melhoria da Bacia 

Hidrográfica do Guandu através da avaliação da qualidade da 

água de poços rasos em três bairros de Seropédica. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho faz parte de um projeto financiado pelo 

Comitê Guandu, através do edital para auxílio financeiro da 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (AGEVAP).  

Foi avaliada a água, em três bairros, do município de 

Seropédica-RJ. Deste modo, as coletas de água foram feitas 

em outubro de 2016, em dois poços (P01 e P02), três poços 

(P03, P04 e P05) e três poços (P06, P07 e P08), nos bairros 

Boa Esperança, Fazenda Caxias e Santa Sofia, 

respectivamente conforme Fig. (1) e Tab. (1). 

 

Figura 1. Localização dos poços nos bairros Boa Esperança, 
Fazenda Caxias e Santa Sofia no município de Seropédica-RJ.  
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Fonte: Google Earth, 2016 

 

Tabela 1. Coordenadas UTM (metros) dos poços localizados 
nos bairros Boa Esperança, Fazenda Caxias e Santa Sofia, em 
Seropédica-RJ. 2016. 

Poços Latitude (m) Longitude (m) 

P01 7484874 633451 
P02 7484948 633163 
P03 7484110 632602 
P04 7483138 631909 
P05 7483093 632661 
P06 7486359 629704 
P07 7486594 629728 
P08 7486681 629729 

 

Na maioria das coletas, a água foi retirada diretamente 

dos poços, como mostrado na Fig. (2).  

 

Figura 2. Coleta de amostra de água para análise físico-
química no bairro Fazenda Caxias (P03). Seropédica-RJ. 2016 
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Nos poços em que havia bomba d’água motorizada, 

antes da coleta, esperava-se que a água retida no 

encanamento jorrasse por um determinado tempo, para em 

seguida, efetuar a coleta. Desta forma procurava-se garantir 

que a água coletada permanecesse, por um curto período de 

tempo, dentro do encanamento.  

Na caracterização físico-química foram determinados os 

seguintes parâmetros: Sabor, Cor, Odor, Aspecto, Cloretos, 

Matéria Orgânica, Sólidos Totais, pH, Sulfato, Dureza, Turbidez 

e Ferro. Para esta caracterização foram utilizadas duas garrafas 

de 1,5 L para coleta de água, em cada poço.  

        Na caracterização microbiológica foram avaliados os 

seguintes parâmetros: Coliformes Totais, Escherichia coli e 

Bactérias Heterotróficas. Para esta caracterização foram 

coletados 300 mL de água em embalagens esterilizadas. Essas 

amostras foram transportadas em caixa térmica contendo gelo.  

Em seguida, todas as amostras foram enviadas para 

caracterização no Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas 

(LAAB-Rural da UFRRJ). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em conformidade com os parâmetros dispostos na 

Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, realizou-se a comparação com os 

resultados obtidos das amostras de água dos poços, conforme 

apresentados nas Tabs. (2), (3) e (4). 
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Com exceção da avaliação do aspecto da amostra de 

água do poço 02, os demais dados físico-químicos exibidos na 

Tab. (2) revelam devida adequação ao valor máximo permitido 

para o padrão organoléptico de potabilidade, de acordo com a 

Portaria 2914/2011. 

 
Tabela 2. Caracterização físico-química e microbiológica, nas 
amostras de água de poços rasos, no bairro Boa Esperança. 
Seropédica-RJ. 2016 

Parâmetros P01 P02 

Sabor Característico Característico 
Cor Característico Característico 
Odor Característico Característico 

Aspecto Característico 
Presença de 
Partículas 

Cloretos (mg/L) 37,1 31,8 
Matéria Orgânica (mg/L) 0,88 1,99 
Sólidos Totais (mg/L) 92,8 230 
pH 6,74 6,04 
Sulfato (mg/L) 5 15 
Dureza (mg/L de CaCO3) 94,5 70,75 
Turbidez (µT) <0,1 0,65 
Ferro (mg/L) 0,38 0,24 
Coliformes a 35 Graus 
(NMP/100mL)1 >1600 >1600 

Escherichia coli 
(NMP/100mL) 

8 >1600 

Contagem de Bactérias 
Heterotróficas (UFC/mL)2 >2,5x103 >2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 

 

Através da avaliação dos parâmetros microbiológicos 

das amostras de água dos poços exibidos nesta tabela, 
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constata-se que as mesmas apresentam qualidade higiênico-

sanitárias precárias e caráter contaminante. O prejuízo inerente 

a esta inferência reside no fato de que a modalidade das 

espécies de bactérias avaliadas nos laudos - Escherichia coli e 

coliformes a 35 Graus -, desempenham papel parametrizador 

de contaminação e higiene, e quando presentes acima do 

permitido estabelecido pela Portaria 2914/11, comprometem a 

potabilidade da água, inutilizando-a, desta forma, ao consumo 

humano em função da vulnerabilidade à saúde humana 

promovida com a ingestão de micro-organismos causadores de 

doenças, geralmente provenientes de contaminadas fezes 

humanas e de outros animais de sangue quente. Vale ressaltar 

que os micro-organismos presentes nas águas naturais são, em 

sua maioria, inofensivos à saúde humana. Porém, na 

contaminação por esgoto sanitário estão presentes micro-

organismos que poderão ser prejudiciais à saúde humana, e 

dentre estes, estão as tipologias bacteriológicas avaliadas 

neste trabalho (FUNASA, 2013). 

A determinação de coliformes totais inclui as bactérias na 

forma de bastonetes Gram negativos, não esporogênicos 

anaeróbios facultativos, capazes de fermentar a lactose com 

produção de gás, em 24 à 48 horas a 35ºC. Já a determinação 

de coliformes fecais é a mesma de coliformes totais, porém, 

restringindo-se aos membros capazes de fermentar a lactose 

com produção de gás, em 24 horas à 44,5 - 45,5ºC (BETTEGA, 

2006). 

A presença de bactérias pertencentes ao grupo dos 

coliformes indicadores de contaminação fecal em alimentos, 

como a Escherichia coli, nas amostras de água de todos os 

poços avaliados em Boa Esperança, também indica propensão 

à proliferação de micro-organismos patogênicos. A ingestão de 
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água contaminada por esta bactéria é capaz de causar 

gastrenterites, de brandas até severas, em crianças e adultos 

(BRAGA et al., 2005). 

A contagem de bactérias heterotróficas nas amostras de 

água de todos os poços avaliados no mesmo bairro, excedeu o 

valor máximo permitido pela Portaria 2914/11. A mesma 

também prevê que a determinação destas bactérias atua como 

parâmetro na caracterização da integridade do sistema de 

distribuição (reservatório e rede).  

As bactérias heterotróficas são responsáveis pela 

formação de biofilmes nas redes de distribuição de água, e por 

sua vez, fornecem proteção para determinadas tipologias de 

microrganismos (TEIXEIRA, 2002) que causam doenças 

relacionadas a distúrbios gastrintestinais, como explicado 

anteriormente por Pacheco (1986) apud Silva et al. (2006). 

Analisando a Tab. (3), verifica-se a que água do poço 05 

apresentou Sabor, Aspecto, Coliformes Totais, Escherichia coli 

e Contagem de Bactérias Heterotróficas em desacordo como o 

estabelecido pela Portaria 2914/2011. Este resultado deve-se, 

provavelmente, à falta de manutenção deste poço e à livre 

transitoriedade de animais domésticos, ao redor do mesmo. O 

poço 03, em contrapartida, foi o que apresentou, na maioria dos 

aspectos avaliados, conformidade ao máximo exigido pela 

Portaria 2914/2011. 

Apesar de ser a única amostra com NMP/100mL de 

Escherichia coli aprovado (Escherichia coli < 2 NMP/ml), o 

caráter contaminante denotado pela amostra de água do poço 

03 não é anulável, já que os demais parâmetros 

microbiológicos, quais sejam, coliformes à 35 Graus e 

Contagem de Bactérias Heterotróficas, são insatisfatórios. 
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Tabela 3. Caracterização físico-química e microbiológica, nas 
amostras de água de poços rasos, no bairro Fazenda Caxias. 
Seropédica-RJ. 2016 

Parâmetros P03 P04 P05 

Sabor Característico Característico 
Impróprio 
para o 
consumo 

Cor Característico Característico Característico 
Odor Característico Característico Característico 

Aspecto Característico 
Presença de 
Partículas 

Presença de 
Partículas 

Cloretos (mg/L) 28,3 109,53 17,66 

Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

0,36 1,27 1,98 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

3,03 2,43 24 

pH 6,64 6,35 6,65 
Sulfato (mg/L) 5 20 25 
Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

39,5 99,5 40,05 

Turbidez (µT) 0,01 0,34 3,1 
Ferro (mg/L) 0,11 0,24 0,01 
Coliformes à 35 
Graus 
(NMP/100mL)1 

>1600 >1600 >1600 

Escherichia coli 
(NMP/100mL) 

<2 170 300 

Contagem de 
Bactérias 
Heterotróficas 
(UFC/mL)2 

>2,5x103 >2,5x103 >2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 
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Avaliando a Tab. (4), observa-se que as amostras de 

água, dos poços 07 e 08, apresentam níveis de Escherichia coli 

acima do estabelecido pela Portaria 2914/2011. Estes 

resultados mostram, que semelhante ao observado com os 

poços 01, 02, 04 e 05, os poços 07 e 08, apresentam água não 

potável. Esta espécie de bactéria faz parte do grupo dos 

chamados coliformes termotolerantes ou fecais, e estes por sua 

vez, são indicadores comumentes utilizados na avaliação da 

qualidade de água.  

Os níveis de Escherichia coli observados, nestas 

amostras de água, são preocupantes. Segundo Isaac-Márquez 

et al. (1994), a água para consumo humano é um dos mais 

importantes veículos de doenças diarreicas de natureza 

infecciosa, principalmente por meio de bactérias da 

mencionada espécie, o que torna primordial o seu tratamento.  

Dentre todos os poços analisados, o poço 08 (Tab. 4) foi 

o único que apresentou índice de Matéria Orgânica fora dos 

padrões de potabilidade instituídos pela Portaria 2914/2011. A 

importância da determinação, desse parâmetro, reside no fato 

de que a ocorrência de matéria orgânica, em águas 

subterrâneas, pode ser nociva à qualidade dessas águas, já 

que a presença de um alto teor implica em uma considerável 

quantidade de material nitrogenado (MARTINS et al. ,1991).  

Materiais nitrogenados, como o nitrato, por exemplo, que 

apesar de ser um dos íons mais encontrados em águas 

naturais, geralmente ocorrem em baixos teores nas superficiais, 

e podem atingir altas concentrações em águas profundas 

(APHA, 1992).  
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Tabela 4. Caracterização físico-química e microbiológica, nas 
amostras de água de poços rasos, no bairro Santa Sofia em 
Seropédica-RJ. 2016 

Parâmetros P06 P07 P08 

Sabor Característico Característico 
Impróprio 
para o 
consumo 

Cor Característico Característico Característico 
Odor Característico Característico Característico 

Aspecto 
Presença de 
Partículas 

Característico 
Presença de 
Partículas 

Cloretos (mg/L) 44,16 44,16 167,82 
Matéria 
Orgânica 
(mg/L) 

1,22 1,56 3,4 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

380 320 152 

pH 6,45 6,76 6,9 
Sulfato (mg/L) 5 55 80 
Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

83,5 134,75 259,05 

Turbidez (µT) 0,31 
Não 
Detectado 

0,1 

Ferro (mg/L) 0,27 0,18 0,3 

Coliformes à 
35 Graus 
(NMP/100mL)1 

130 >1600 >1600 

Escherichia 
coli 
(NMP/100mL) 

<2 50 7 

Contagem de 
Bactérias 
Heterotróficas 
(UFC/mL)2 

>2,5x103 1,2x103 >2,5x103 

1Número Mais Provável por 100 mililitros de amostra. 
2Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de amostra. 
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O consumo destas águas através de abastecimento está 

associado, segundo Bouchard et al., 1992, a dois efeitos 

adversos à saúde: indução à metemoglobinemia, 

especialmente em crianças, e a formação potencial de 

nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas. 

 

4 CONCLUSÕES 

  

No bairro Boa Esperança, todos os poços apresentaram 

os parâmetros microbiológicos com valores acima do permitido 

pela portaria 2914 de 2011, o que inutiliza o consumo da água 

dos mesmos. Com relação aos parâmetros físico-químicos, 

somente o poço 01 esteve de acordo com o estipulado pela 

Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde.  

No bairro Fazenda Caxias, os três poços avaliados 

mostraram resultados insatisfatórios quanto aos parâmetros 

microbiológicos avaliados. Os poços 04 e 05, adicionalmente, 

apresentaram presença de partículas, no parâmetro aspecto. 

No bairro Santa Sofia, os poços 06 e 08 obtiveram, pelo 

menos, um parâmetro físico-químico reprovado com base no 

padrão organoléptico de potabilidade disposto na Portaria 

2914/2011. O poço 07, assim como o 08, foram reprovados em 

todos os parâmetros microbiológicos analisados.  

O poço 08, dentre todos os poços analisados neste 

trabalho, é o único com teor de matéria orgânica acima do limite 

(3,4 mg/L) estipulado na Portaria 2914/11, a qual dispõe o valor 

máximo de 2,0 miligramas por litro. As águas, desses poços, 

são impróprias o consumo humano. 
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RESUMO: O presente estudo objetivou realizar o 
monitoramento limnológico da água do Reservatório Cochos do 
município de Igaracy-PB, localizado na Bacia Hidrográfica do 
Rio Piancó Piranhas Açu. Foram realizadas 6 campanhas de 
medição, no período de Nov./2013 a Jul./2014. As amostras de 
água foram coletadas em 8 pontos georeferenciados com 50 
cm de profundidade. As analises dos parâmetros foram 
realizadas in loco e nos laboratórios da UFCG. Os resultados 
encontrados mostraram forte influência das condições 
climáticas sob a maioria dos parâmetros analisados, os níveis 
Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e Fósforo 
excederam os limites aceitáveis pela legislação vigente, 
enquanto DBO5, Sólidos Dissolvidos Totais, Nitrogênio, cor 
aparente, turbidez e cloretos quando comparados mantiveram-
se em acordo com os padrões estipulados.  A presença de 
coliformes fecais pode evidenciar o lançamento de carga 
orgânica doméstica e/ou animal, havendo certas restrições 
quanto aos usos da água, no reservatório Cochos , o grupo 
Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes apresentaram 
níveis superiores a 1600 NMP/100ml, e também foi confimada 
a presença da bactéria E.Coli em 57,5 % das amostras 
analisadas.  
Palavras-chave: Semiárido. Reservatório de Abastecimento. 
Monitotamento limnológico. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Os reservatórios são sistemas aquáticos modificados, 

extremamente complexos e dinâmicos, que apresentam as 

funções principais de manutenção da vazão dos cursos de água 

e atendimento às variações da demanda dos usuários (PRADO 

2002). Esses sistemas promovem uma contínua e dinâmica 

ligação entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e por isso 

são sensíveis às alterações humanas na bacia de drenagem 

(OLIVEIRA 2012).  

O conjunto de reservatórios são vistos como unidades 

integrantes de bacias hidrográficas e que possuem uma 

importância estratégica, especialmente, para esta região 

semiárida. Pois, garante o abastecimento urbano e rural, dos 

municípios envolvidos e também influencia no desenvolvimento 

econômico local. Estes recebem águas servidas (domésticas e 

agroindustriais) e possibilita o desenvolvimento de atividades 

de piscicultura, pecuária e agrícola, com culturas irrigadas.  

Segundo AESA (2016), o sistema de reservação do 

estado da Paraíba, atualmente, proporciona uma capacidade 

de armazenamento de 3.906.773.462 m3, distribuídos nas suas 

11 Bacias Hidrográficas. O conjunto de açudes abrange 

mananciais de pequeno, médio, grande e macro porte no 

tocante a capacidade de armazenamento. Por estarem situadas 

na zona semiárida, têm como principais problemas hídricos a 

escassez e qualidade da água, prendendo-se aos aspectos de 

gestão como um dos instrumentos necessários para combater 

a escassez de água e garantir o abastecimento humano.  

O regime hídrico desses reservatórios sofre fortes 

influências das condições climáticas do semiárido. 

Notadamente, no curto período chuvoso ocorrido anualmente, 
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onde as variações da qualidade da água são decorrentes dos 

volumes de água superficiais, associadas às formas de uso do 

solo, às características fisiográficas das bacias e ao tipo de 

cobertura vegetal predominante da caatinga (CRISPIM et al., 

2015). O estado de dormência da caatinga no período de 

estiagem, além de provocar grande perda de água por 

evaporação, juntamente com os diferentes usos dos corpos 

hídricos acaba comprometendo a qualidade das águas.   

Apesar de na maioria dos reservatórios ser feita a 

verificação da qualidade da água, a mesma é obtida de forma 

pontual e não atinge os reservatórios de menor porte.  Para se 

fazer um diagnóstico mais representativo da qualidade das 

águas dos reservatórios da bacia carece de um monitoramento 

sistemático em todo o volume útil dos mesmos.  

Desta maneira, considerando-se a importância de se 

preservar a qualidade da água armazenada nos reservatórios 

na região semiarida, foi objetivo deste estudo realizar o 

monitoramento limnológico do Reservatório Cochos no 

município de Igaracy-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Localização da área de estudo 

 

  O estudo foi desenvolvido no reservatório Cochos 

pertencente ao município de Igaracy-PB, está situado na bacia 

do Rio Piancó, sub bacia do Piancó Piranhas Açu conforme 

exposto na Figura 1. O reservatório possui volume máximo de 

reservação de 4.199.773 m3, responsável pelo abastecimento 

total da cidade e pelo desenvolvimento de atividade 
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agropecuárias no entorno do reservatório e a jusante do 

mesmo, as margens do riacho Cochos (AESA, 2016). 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 
FONTE: Autoria própria. 

 

2.2 Amostragem 

 

As amostragens foram realizadas com frequência 

bimestral durante o período 1 de novembro de 2013 a março de 

2014, intenso período sem ocorrência de precipitações. No 

período 2 de maio de 2014 a julho de 2014, manteve-se com 

frequência mensal, devido a maior ocorrência de precipitações 

na região . 

As amostras de água foram coletadas à 50 cm de 

profundidade e armazenadas seguindo recomendações do 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 

2011), para tanto foi delimitado 8 pontos amostrais 

georeferenciados, as coordenadas dos pontos amostrais estão 

descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos amostrais no 
reservatório Cochos 

PONTOS DESCRIÇÃO COORDENADAS 

  Longitude Latitude 
P1 Ponto de capitação de água da CAGEPA -38.1608 -7.1782 

P2 
Tomada de água para perenização do 

Riacho Cochos a jusante do reservatório 
-38.1625 -7.1779 

P3 
Ponto de coleta de água em carros pipas 

para abastecimento e lazer 
-38.1638 -7.1808 

P4 
Área central do reservatório sob influência 

de efluentes de indústria 
-38.1639 -7.1829 

P5 
Concentração de pequenas moradias rurais 

e atividade agropecuárias 
-38.1629 -7.1841 

P6 
Ponto de ligação de um reservatório a 

montante 
-38.1630 -7.1854 

P7 
Concentração de pequenas moradias rurais 

e atividade agropecuárias 
-38.1717 -7.1860 

P8 
Faixa mais protegida com existência mata 

ciliar melhor conservada 
-38.1751 -7.1879 

 

O regime hídrico da região tende em apresentar uma 

forte variabilidade interanual, ocasionando a alternância entre 

anos de chuvas regulares e anos de acentuada escassez 

hídrica, levando à ocorrência de secas hídricas (AESA, 2016). 

As taxas de evapotranspiração são bastante elevadas, podendo 

chegar a mais de 2000 mm/ano, o que ocasiona um déficit 

hídrico significativo e se constitui em fator chave a ser 

considerado na operação dos reservatórios da região 

(CBHRPPA, 2014). 

Normalmente, o período chuvoso ocorre entre os meses 

de janeiro a maio, com uma variação de 110 mm a 230 mm 

mensais. A chuva anual média é em torno de 860 mm (FELIX e 

PAZ, 2016). No entanto, em período de estiagem prolongados 

esses regimes hídricos acabam sendo modificados, devidos as 

alterações climáticas.  
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Alguns parâmetros foram analisados in loco, tais como: 

temperatura da água, turbidez, transparência da água (disco de 

Secchi), oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico 

(pH), condutividade elétrica (CE) e sólidos dissolvidos totais 

(SDT). 

Ainda foram realizadas analises dos parâmetros fisicos e 

químicos no laboratório de hidrologia do centro de ciências e 

tecnologia agroalimentar (CCTA) da universidade federal de 

campina grande (UFCG), campus de pombal – PB.  

As variáveis analisadas foram: cor aparente, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5), cloretos (Cl-), potássio (K), 

sódio (Na), dureza total, cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), 

nitrogênio (N) e fósforo (P), seguindo recomendações 

metodologicas preconizadas no Standard Methods, publicação 

da American Public Health Association (APHA, 1998). Para 

determinar as parâmetros microbiológicos coliformes totais 

(CT), coliformes termotolerantes (CTT) e E. Coli foram 

utilizadas as técnicas descritas no por Silva et al., (2010).  

Na Tabela 2 estão representadas todas as variáveis de 

qualidade das águas monitoradas e limites da Resolução de 

Nº357/2005 do CONAMA as para aguas de classes 2 e o Valor 

Máximo Permitido (VMP) pela Portaria do Ministério da Saúde 

Nº2914 de dezembro de 2011. 
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Tabela 2. Variáveis de qualidade das águas monitoradas 

VARIÁVEIS UNIDADES 
VMP DA PORTARIA 

2914/11 

LIMITES CONAMA 
357/2005 

Classe II 

Transparência Cm - - 
Temp. da Água °C - - 

Temp. do ar °C - - 
Cor Aparente mg Pt/L 15 75 

Turbidez uT 1 ≤100 

CE S/cm 100 - 

SDT mg/L 1000 500 

pH Adimensional 6,0 a 9,5 6,0 a 9,0 

OD mg/L O2 - ≥5 
DBO5 mg/L O2 - ≤5 

Cl- mgCl/L 250 - 
Dureza total mg/L 500 - 

Ca2+ mgCa/L - - 
Mg2+ mg/L Mg - - 
Na+ mg/L Na 5,1 - 

K mg/L K - - 
N total mg/L N - 1,27 
P total mg/L P - 0,030 

CT NMP/100mL Ausente 1000 
CTT NMP/100mL Ausente 1000 

E. Coli NMP/100mL Ausente 1000 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Volume do reservatório Cochos 

   

 Na Figura 2 observa-se que mesmo nos meses de maior 

ocorrência de precipitações o volume do reservatório ainda 

permanece muito inferior ao seu volume máximo, sendo isso 

consequência marcante do longo período de estiagem.  

O volume do reservatório Cochos demonstrou pequena 

variação no decorrer da pesquisa, nos meses de Nov./2012 a 

Mar./2014 houve pouca ocorrência de precipitação, com 

variação mínima no volume do reservatório, já os meses de 
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Mai./2014 a Jul./2014 os níveis do reservatório se elevaram, 

devido ocorrência de precipitações.  

 

Figura 2. Variação do volume do Reservatório Cochos no 
período de nov./2013 a jul./2014. 
 

 
Fonte: Dados AESA (2016) 

 

Sobretudo, neste estudo o regime hidrológico normal 

para esta região não foi bem representado, provavelmente 

devido ao período de estiagem prolongado que a região têm 

enfrentado, que acaba provocando alterações no regime 

pluviométrico. Visto que os meses do período chuvoso (janeiro 

a junho) houve pouca ocorrência de precipitações na região.  

 

3.2 Análise dos parâmetros físico e químicos da água 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados médios das análises 
físico-químicas, considerando as amostras coletadas nos oito 
pontos do reservatório Cochos.  
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Tabela 3. Resultado médio das análises físicas e químicas.  
Parâmetros Unidades Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jun-14 Jul-14 

Transparência cm 55.88 59.25 73.75 85.00 76.25 85.88 
Temp.Ar °C 29.03 31.91 32.61 31.26 29.08 31.61 

Temp. Água °C 29.83 30.28 31.76 29.78 27.31 27.19 
Cor mg/L 0.02 0.05 0.03 0.01 0.03 0.04 

Turbidez uT 10.14 9.97 6.47 6.02 11.89 5.44 
CE μs/cm 144.14 147.29 174.66 173.31 146.68 167.31 

SDT mg/L 84.14 82.21 80.04 86.14 73.93 81.64 
pH adm. 7.97 8.29 7.61 7.39 7.22 7.71 
OD mg/L 7.39 10.46 6.90 8.20 4.36 7.51 

DBO5 mg/L 1.83 3.10 1.15 1.68 1.13 1.94 
Cl- mg/L 8.79 10.20 3.72 2.98 3.66 17.78 

Dureza Total mg/L 34.29 68.91 57.21 96.35 53.66 45.75 
Ca2+ mg/L 15.48 29.08 27.18 27.48 23.10 23.25 
Mg2+ mg/L 20.46 39.55 29.66 69.17 30.56 22.50 
Na+ mg/L 0.58 0.17 0.02 0.02 0.02 0.02 

K mg/L 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 
N Total mg/L 0.07 0.08 0.08 0.10 0.10 0.08 
P Total mg/L 0.12 0.12 0.12 0.02 0.01 0.01 

 

Dentre os parâmetros físicos e químicos analisados a 

maioria manteve-se em concordância com os padrões 

estipulados pela resolução CONAMA 357/05 e  pela Portaria 

nº2914/11. Com execeção apenas da turbidez, CE, OD, P e 

Mg2+ que excederam os limites preconizados. 

Segundo Morotta et al., (2008), entre as variáveis 

limnológicas utilizadas na avaliação da qualidade da água, as 

quais são diretamente influenciadas pelo uso do solo na bacia 

de drenagem, destacam-se as concentrações de fósforo, 

nitrogênio, oxigênio dissolvido e clorofila a, bem como os 

valores de pH, turbidez e densidade de coliformes fecais e 

totais, entre outras.  

A temperatura da água manteve-se variando de 26,7 a 

27,90°C com pouca oscilação durante o período estudado. Vale 

salientar que em águas de reservatório, mudanças bruscas de 

temperatura podem causar efeitos drásticos às comunidades 
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bióticas e alterar as características químicas da água. A 

temperatura desempenha um papel importante no meio 

aquático, condicionando o controle de uma série de parâmetros, 

é influenciada por alguns fatores, tais como: altitude, latitude, 

estações do ano, horário do dia, taxa de fluxo e profundidade 

(CESTEB, 2009). 

A transparência da água variou entre 45  e 95 cm. No 

período de maior precipitação, as leituras do Secchi 

permaneceram superiores a 60 cm.  

Para a turbidez, embora os valores obtidos tenham sido 

inferior ao limite preconizado pelo CONAMA 357/05 , de 100uT, 

essa variável excedeu o limite de referente a portaria de 

potabilidade mencionada, de 1 uT, variou entre 3,51 e 14,1 uT. 

A turbidez demonstra, com maior nitidez, os impactos da 

estação chuvosa (SILVA et al.,  2009).  

Segundo CESTEB (2009) as ações antrópicas como 

desmatamento, despejo de esgoto sanitário, efluentes 

industriais, agropecuários e mineração, fazem com que o 

escoamento superficial aumente a turbidez da água resultando 

em grandes alterações no ecossistema aquático.  

Os valores de CE permaneceram na faixa de 131,9 a 

177μS/cm dentre o período estudado. Destaca-se o ponto P8 

no mês de jul./2014, na qual a condutividade divergiu dos 

demais, apresentou valor máximo 177μS/cm, caracterizando a 

presença de quantidade significativa de íons (Figura 3).  
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Figura 3. Variação temporal da CE nas águas do reservatório 
Cochos. 

 

 

Em todos os pontos os valores de CE, permaneceram 

acima do limite admitido pela portaria de potabilidade. Segundo 

Esteves (1998), à medida que são adicionados sólidos 

dissolvidos na água maior é a CE, altos valores podem indicar 

características corrosivas da água. 

As concentrações de OD variam entre 1,6 e 11,9 mg/L, 

conferindo ao mês de jun./2014 os menores valores de OD 

devido a maior ocorrência de precipitações nesse período, 

enquanto os maiores valores foram encontrados no mês de 

jan./2014, período de menor ocorrência de precipitações. No 

período de estiagem, as concentrações de OD foram mais 

elevadas, com valores na superfície da água próximos ou acima 

de 10 mg/L (supersaturação). Essa supersaturação do OD pode 

ser justificada devido a existência de grande proliferação de 

plantas aquáticas (algas, etc.) as margens do reservatório 

mantendo intensa atividade de fotossínteses. 
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Geralmente o oxigênio dissolvido diminui à medida que 

recebe carga de substâncias orgânicas presentes no esgoto 

(GARCIA e BARRETO, 2011). 

A resolução 357/05 do CONAMA, determina que valores 

de OD devem ser superiores a 5 mg/L, entretanto na campanha 

de jun./2014 apresentou valores inferiores ao limite 

estabelecido na maioria dos pontos monitorados. 

O Fósforo Total variou entre 0,0047 a 0,1313 mg/L, 

apresentando valores superiores aos limites da resolução 

CONAMA 357/05, de 0,030 mg/L., principalmente no período de 

menor ocorrência de chuvas na região (nov./2013 a mar./2014). 

Esse comportamento do P no reservatório Cochos referente 

aos menores volumes, possivelmente está associado à 

frequente descarga de fontes pontuais poluidoras em alguns 

locais ao longo do reservatório. Com isso há um maior acúmulo 

nesse período, visto a falta de tratamento adequado dos 

efluentes gerados no município de Igaracy-PB. 

Os teores observados de magnésio estiveram entre 

16,25 e 202,85 mg/L, conferindo as campanhas do mês de 

Nov./2013 e Mai./2014. A Portaria Nº2914/2011 do MS e a 

Resolução CONAMA 357/05 não faz referência a este 

parâmetro. Na OMS (1999), o magnésio é avaliado pelo 

máximo desejável de 30 mg/Le o máximo permissível de 150 

mg/L, assim os valores de Mg2+ nesse estudonmantiveram-se 

superiores ao padrão desejável.  

Segundo Garcia e Alves (2006), o magnésio é essencial 

à vida, não exerce efeito danoso à saúde e vida aquática, o seu 

controle está baseado na palatablidade, pois presente em 

grande quantidade imprime gosto amargo a água  

Figueiredo et al., (2014)  em seu estudo sobre efeito da 

seca prolongada na qualidade da água do reservatório de 
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Gargalheiras,  principal sistema de abastecimento de água dos 

municípios de Acari e Currais Novos do estado do Rio Grande do 

Norte, no semiárido nordestino brasileiro. Com condições 

climáticas semelhantes a este estudo, verificaram valores de 

transparência da água, CE e P total semelhantes ao observado 

nas águas do reservatório Cochos. 

Os autores também verificaram que o regime hidrológico 

dos anos estudados, caracterizado por chuvas acima da média 

no ano de 2011 e seca severa prolongada no ano de 2012, 

influenciou diretamente na mudança das variáveis limnológicas 

do reservatório, inferindo em uma melhor qualidade da água no 

período chuvoso e degradação no período seco.  

O mesmo foi observado no reservatório cochos para a 

maioria dos parâmetros analisados, os teores da turbidez, pH, 

DBO, Cl-, Na+, e P foram mais elevados no período com menor 

ocorrência de chuvas, enquanto no período de chuvas 

tenderam a diminuir. 

De fato é perceptível que alterações climáticas como secas 

intensas têm papel relevante na quantidade e qualidade da água 

(Tundisi, 2008). Pois em períodos de seca prolongada, alta 

evaporação e o longo tempo de residência da água tendem a 

concentrar os nutrientes nos reservatórios favorecendo o 

estabelecimento de condições eutróficas (COSTA et al., 2009; 

CHELLAPPA, 2009). 

Meireles et al.,  (2007) ao avaliar sazonalidade da 

qualidade das águas do açude Edson Queiroz da bacia 

hidrográfica do Acaraú localizado na região semiárida 

cearense. Também vericou valores de CE, OD e Cl- 

semelhantes aos encontrados neste estudo. Sendo notável que 

o crescimento das concentrações dos sais, medida pela CE, e 

do Cl-, corresponde à redução do volume do reservatório. 
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No estudo também foi observado o rebaixamento 

drástico desses parâmetros ocorrido entre fevereiro e abril 

(inicio do período de chuvas) e, o aumento rápido entre abril e 

julho (fim do período de chuvas).  Comportamento este também 

observado em vários parâmetros analisados no reservatório 

Cochos, dentre eles, CE, turbidez, dureza total, Mg2+, Cl-, OD, 

pH, SDT, N e P. 

Meireles et al., (2007) mencionam que esse 

comportamento é considerado como indicativo de uma forte 

estratificação do reservatório no período estudado. 

 

3.3 Análise dos parâmetros microbiologicos da água 

 

Segundo a APHA (1998), quando se trata de saúde 

pública, os aspectos sanitários devem ser enfatizados 

estudando-se o comportamento dos indicadores de poluição de 

origem fecal. Tendo em vista que o aporte de esgotos aumenta 

expressivamente as densidades de bactérias termotolerantes 

totais e fecais em corpos hídricos. 

Na Figura 4 observa-se que as maiores elevações de CT 

foram apresentadas nos pontos P4, P5 e P6, sendo estes 

pontos marcados pela forte influência das atividades antrópicas 

do município de Igaracy – PB. O lançamento de esgotos sem 

tratamento das residências rurais e urbanas e carga orgânica 

animal quando em excesso pode caracterizar perda significativa 

da qualidade da água trazendo prejuízos para as populações 

locais por se tratar de um reservatório de abastecimento. 

O ponto P2 demostrou os menores valores de CT 

provavelmente devido a maior fiscalização por se tratar do 

ponto de captação de água para abastecimento do município. 
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Já com relação aos CTT demonstrou comportamento 

similar comparado aos valores dos CT, apresentando os 

maiores valores no inicio do período chuvoso, nos demais 

meses foi observado uma diminuição significativa desses níveis 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Variação temporal de Coliformes Totais e 
Termotolerantes.  

 

A definição da concentração dos coliformes assume 

importância como parâmetro indicador da possibilidade da 

existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre 

tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera (CETESB, 

2009). 

Os valores máximos encontrados para CT e CTT foram 

≥1600 NMP/100ml referente a amostragem realizadas em 

Mar./2014. Os CTT são o grupo de bactérias mais significativas 

na avaliação de poluição sanitária.  

A Resolução CONAMA 357/05 determina que em águas 

doces de classe 2, não deverá ser excedido um limite de 1.000 

coliformes termotolerantes por 100 ml, valor este ultrapassado 

nesse estudo.  
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Com relação a presença e ausência de bactérias E.Coli 

nas águas do reservatório, foi evidenciado que das 40 amostras 

coletadas durante o período de estudo cerca 23 amostras foi 

confirmada presença, ou seja, a bactéria Escherichia Coli  está 

presente em 57,5 % das amostras analisadas, sendo este mais 

um índice que evidencia o lançamento de carga orgânica 

doméstica e/ou animal. 

Em termos de potabilidade, os resultados mostram que 

as águas do reservatório estão fora do padrão microbiológico 

de potabilidade da água para consumo humano, visto  que a 

Portaria nº 9.214/11 estabelece ausência de CT, CTT e E.Coli, 

nesta condições é essencial que as águas do reservatório 

Cochos antes de ser utilizadas para o consumo humano deve-

se sujeitar há tratamentos de desinfecção. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos resultados, concluiu-se que: 

 Variáveis como turbidez, OD, CE, P e Mg2+  

apresentaram concentrações superiores aos limites 

aceitáveis.  

 O pH, DBO, SDT, N, Na+, K, Ca2+, Cl-, cor aparente e 

dureza total mantiveram-se de acordo com a legislação 

vigente, sendo evidente a forte influência sazonal sob o 

comportamento na maioria dos parâmetros.  

 Em termos sanitários, há confirmação de presença de 

coliformes CT, CTT e E.Coli nas águas do reservatório 

Cochos, o que evidencia o lançamento de carga orgânica 

doméstica e/ou animal, sendo inadequado para o 

consumo humano sem tratamento prévio. 
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 Sobretudo, percebe-se que o regime hidrológico na 

região sofre fortes influências das condições antrópicas 

e climáticas do semiárido, alterando as condições 

naturais da qualidade da água de corpos hídricos. 
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RESUMO: Cianobactérias são microrganismos 
fotossintetizadores oxigênicos (produtores de oxigênio 
molecular) presentes na terra há 2,8 bilhões de anos. 
Oxigenaram a atmosfera e mantém os 20% desse gás no ar 
que respiramos. Sem elas a vida humana não seria possível. 
Desde o século passado, são estudadas pelo seu crescimento 
exuberante em águas ricas em nutrientes com impactos 
antropogênicos que limitam seus usos. As presenças de 
cianobactérias nos reservatórios de abastecimento público são 
frequentes e perigosas: algumas linhagens produzem 
cianotoxinas hepatotóxicas e neurotóxicos que podem provocar 
morte de homens e animais. Não são completamente 
eliminadas no tratamento convencional de potabilizaçao da 
água (coagulação/sedimentação /filtração/cloração). 
Microcystis aeruginosa produtora de microcistinas é frequente 
no Nordeste; suas toxinas afetam o fígado e rins. Altas 
concentrações de cianobactérias dificultam o tratamento 
(colmatam filtros, produzem sabor e odor) e as toxinas não 
eliminadas podem ser distribuídas pela rede de abastecimento. 
Sua remoção consegue-se com técnicas avançadas de 
tratamento incorporadas no sistema convencional. O trabalho 
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apresenta um levantamento bibliográfico do uso/eficiência de 
duas tecnologias inovadoras de baixo custo na remoção de 
cianotoxinas de águas de abastecimento humano: Adsorção 
por Carbono Ativado e Processos Oxidativos Avançados. 
Embora com resultados excelentes, seu uso em escala real é 
ocasional, ficando a população exposta a riscos de intoxicações 
com a água distribuída, se não for submetida ao controle 
sistemático de cianotoxinas. 
 

Palavras-chave: Cianotoxinas. Carbono Ativado. Processos 

Oxidativos Avançados (POA´s). 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Nenhum processo metabólico ocorre sem a participação 

da água. Solvente universal constitui 70 a 90% dos seres vivos. 

A água precisa ser ingerida constantemente para a manutenção 

da homeostase celular. A água destinada ao consumo humano 

deve apresentar qualidade apropriada para tal fim; no Brasil 

deve satisfazer as condições de qualidade definidas na Portaria 

No 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde 

que estabelece padrões de referência (Valores Máximos 

Permitidos - VMP) para mais de 84 parâmetros orgânicos e 

inorgânicas que devem ser quantificados para verificar se a 

água potabilizada não é prejudicial ao ser humano. A portaria 

ainda dispõe sobre as frequências de amostragens de 

cianotoxinas no ponto de captação de água nos mananciais de 

abastecimento humano em função de densidade de 

cianobactéria nos mesmos. 

A legislação sobre cianobactérias e suas toxinas foi 

introduzida na Portaria No 1469 de 29 de dezembro de 2000, do 

Ministério da Saúde, que estabeleceu novos procedimentos e 
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responsabilidades para o controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em 

decorrência da morte de 52 pacientes, em 1996, em uma clínica 

de hemodiálises em Caruaru/PE – Brasil, após receberem 

durante vários meses por via intravenosa água com 

cianotoxinas, em especial microcistina-LR (AZEVEDO et al., 

2002; FALCONER; HUMPAGE, 2005). Foi o primeiro evento de 

mortes humanas por microcistinas efetivamente comprovadas 

e ocasionou rápida mudança da legislação mundial sobre 

qualidade e o controle da água potável e dos mananciais, sob 

orientação da Organização Mundial da Saúde (1998). 

As cianotoxinas são metabólitos secundários produzidos 

pelas cianobactérias com efeitos hepatotóxicos, neurotóxicos, 

citotóxicos e dermatotóxicos, cuja função ecológica é ainda 

discutida: alguns pesquisadores consideram que agem em 

mecanismo de defesa, outros argumentam que podem auxiliar 

na captação da luz solar e uma terceira explicação atribui a 

essas moléculas a capacidade de sinalização para a 

comunicação entre as cianobactérias (CHORUS; BARTRAM, 

1998). 

A Portaria No 2914/2011- MS fixa a frequência de 

monitoramento das cianotoxinas no ponto de captação de água 

do reservatório em mensal para uma densidade celular de até 

10.000 células.ml-1 e em semanal para 20.000 células.ml-1 ou 

superior, assim como estabelece a análises da concentração 

das cianotoxinas no manancial e na água tratada antes de sua 

distribuição se no manancial houver gêneros e espécies de 

cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas. 

Determina ainda o VMP de 1 μg.L-1 na água de beber para 

microcistinas, sendo esse valor a somatória de todas as 

variantes dessa toxina, que devem representar as contribuições 
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das frações intra e extracelulares nas amostras de água 

analisadas.  

Microcistinas e cylindrospermopsinas assim como 

muitas outras cianotoxinas se bioacumulam em moluscos, 

camarões e caramujos e apresentam alguma atividade tóxica 

(KISS et al., 2002, SAKER et al.,1999). Essas observações 

alertam para o poder tóxico dessas toxinas e sua presença 

frequente nos mananciais de abastecimento público causa 

preocupação aos órgãos de saúde e às companhias de 

tratamento de água em relação à eficiência do tratamento da 

água e à gravidade dos inconvenientes que podem ser 

causados se forem lançadas cianotoxinas na água “potável” 

distribuída pela rede municipal. 

Consequência de ações antrópicas ao longo dos anos, 

na forma de descargas de esgotos industriais e domésticos in 

natura (somente são coletados 22% dos esgotos municipais 

produzidos no nordeste e cerca de 48,6% de todo o Brasil), ou 

parcialmente tratados e os escoamentos difusos agrícolas e 

urbanos que atingem os corpos de água e elevam as 

concentrações de macronutrientes (compostos de fósforo e de 

nitrogênio), o aumento da produção primária é rápido e em 

especial o aumento do fitoplâncton com predomínio de 

cianobactérias devido a sua elevada capacidade adaptativa 

(TRATA BRASIL, 2015). 

No nordeste semiárido a frequência de florações com 

abundancia de cianobactérias vem aumentando 

aceleradamente com a prolongação da estiagem iniciado em 

2012 e que já está no quarto ano de duração. A evaporação da 

água armazenada concentra os nutrientes na massa de água 

remanescente nos açudes. Esse crescimento rápido e as 

florações acarretam o aumento da concentração de toxinas na 
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água, com sério risco às populações quando o fenômeno ocorre 

em mananciais destinados ao abastecimento público. 

Cianobactérias em excesso conferem cor, odor e sabor 

desagradáveis à água do manancial o qual perde seu atrativo 

turístico e afeta outros diversos usos da água.  

A maioria das cianotoxinas são endotoxinas, e liberadas 

no meio aquático com a morte celular. Nessas circunstancias 

suas concentrações aumentam na água e aceleram os danos 

na biota e em animais e humanos que as utilizam (CODD et al., 

2005; KARDINAAL et al., 2005). Essa constatação é um alerta 

sobre as condições de tratamento a serem aplicadas na 

potabilização de águas eutrofizadas já que algumas etapas do 

sistema convencional como a coagulação podem contribuir com 

a destruição celular e consequente liberação dessas toxinas 

aumentando sua concentração na água que esta sendo tratada 

na ETA em relação a carga inicial captada do manancial.  

Trabalhos de vários autores mostraram que as 

tecnologias convencionais de tratamento de água são 

adequadas para remover cianobactérias, mas não removem 

completamente as microcistinas, não conseguindo atingir o 

padrão de 1µg.L-1 para água potável (Portaria No 2914/2011-

MS) (DI BERNARDO et al., 2005).  

Diante do exposto, a pesquisa objetivou efetuar um 

levantamento bibliográfico sobre o desenvolvimento e aplicação 

de tecnologias avançadas de tratamento de água para consumo 

humano destinadas à remoção de cianotoxinas presentes em 

água de abastecimento público, causa de sérios riscos à saúde 

publica.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre a 

produção científica no tema “Tratamento avançado de água de 

abastecimento e remoção de cianotoxinas”. Foram 

considerados os bancos de dados SciELO (ScientificElectronic 

Library Online) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), acessados no período março a 

setembro de 2016, com publicações dos últimos vinte anos. 

As tecnologias avançadas foram analisadas em relação 

ao tratamento convencional também denominado de ciclo 

completo. Em particular, são tratadas em detalhes a adsorção 

por carbono ativado seja em pó (CAP) adicionado em diferentes 

pontos do tratamento ou com carbono ativado granular em 

coluna, assim como diversas variantes dos Processos 

Oxidativos Avançados (POA’s) como fenton, uso de luz UV, luz 

solar, adição de H2O2 e dióxido de titânio (TiO2), entre outras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ateração de fatores como a alta concentrações de 

nutrientes, (fósforo e nitrogênio), radiação solar, temperatura 

elevada, turbidez, pH, salinidade e disponibilidade de carbono 

propiciam o desenvolvimento de florações de algas, macrófitas 

e cianobactérias que recobrem grande parte da superfície do 

corpo aquático, formando uma densa camada esverdeada que 

causa a perda das qualidades cênicas, limita os usos dessa 

água e gera graves problemas no processo de potabilização 

para eliminar as toxinas produzidas pela cianobactérias. 

(CEBALLOS; AZEVEDO; BENDATE, 2006). 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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Dados do IBGE para o ano 2008 indicaram que havia 

mais 2.817 municípios com estações de tratamento 

convencional no Brasil, dentre os quais 104 se localizam na 

Região Norte, 851 no Nordeste, 1.087 no Sudeste, 545 no Sul 

e 230 no Centro-oeste. Considerando que diversos municípios 

dispõem de mais de uma unidade de tratamento, estima-se que 

mais 3.500 estações convencionais estejam em operação no 

país. Embora predominem em quantidade, diversas 

dificuldades são observadas na remoção de cianobactérias e 

cianotoxinas nesses sistemas, fenômeno relativamente novo 

em relação à época em que elas foram criadas (PADUA, 2006). 

E embora fazem mais de 10 anos dessas descobertas, ainda se 

continua usando na potabilização de águas eutrofizadas com 

alta densidade de cianobactérias e toxinas dissolvidas a 

tecnologia convencional, adequado para água bruta de 

diferentes qualidades mas apresenta restrições para a remoção 

nanocontaminantes emergentes, dentre eles as cianotoxinas 

(DRIKAS et al., 2009).  

Trabalhos referentes à coagulação mostram, em escala 

de bancada e piloto, que a adição de sulfato de alumínio e 

cloreto férrico com mistura rápida seguida de floculação não 

provocam danos nas células de Microcystis aeruginosa (CHOW 

et al.,1999). Mais recentemente estudos de vários processos 

que podem ser aplicados para a eliminação de cianotoxinas no 

tratamento de água para abastecimento humano, mostraram 

promissores o carbono ativado e os processos oxidativos 

avançados, que além de eficientes são de baixo custo.  

Qualquer material carbonáceo pode ser transformado 

em carbono ativado com propriedades adsorventes diferentes e 

de acordo com o tipo de matéria-prima utilizada e das condições 

a qual é submetida para sua ativação (BANSAL e GOYAL 



ELIMINAÇÃO DE CIANOTOXINA COM MÉTODOS RÁPIDOS E DE BAIXO 
CUSTO EM ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

72 
 

2004). O carbono ativado é um material carbonáceo altamente 

poroso com grande área superficial com capacidade adsorvente 

elevada. Hoje é uma das substancias adsorventes mais 

utilizadas no mundo no tratamento de águas destinadas ao 

consumo humano e para tratar águas residuais industriais, em 

particular na indústria química por ser um excelente 

adsorventes de moléculas que causam sabor e odor na água e 

com poderes genotóxicos e mutagênicos (MULLER, 2008). 

O carbono ativado é apresentado em duas formas, 

ambas comumente usadas no tratamento de água: a granular – 

CAG e em pó - CAP. Dentre as vantagens do CAG estão: pode 

ser recuperado, regenerado e reusado, e recomenda-se seu 

uso quando a presença de microcontaminantes é contínua. 

Todavia, o CAP é mais econômico na fase inicial de uso por que 

se pode modificar as dosagens segundo a necessidade e seu 

emprego pode ser sazonal, mas há dificuldades para sua 

regeneração e aumenta a quantidade e lodo produzido na ETA 

(SNOEYING; SUMMERS, 1990).  

A área superficial específica do carbono é outro 

parâmetro importante na sua capacidade adsortiva, e em geral, 

quanto maior, maior será a adsorção. Os carbonos ativados 

mais usados apresentam área entre 800 a 1500 m2.g-1. Ainda o 

tamanho dos poros e sua distribuição são fatores fundamentais, 

os mais utilizados possuem volume de poros de 0,20 a 0,60 

cm3.g -1 (BANSAL e GOYAL 2004). Os poros de acordo com 

seu diâmetro médio se classificam em microporos primário 

(<0,8 nm). Microporos secundário (0,8 0 – 2,0 nm), mesoporos 

(2 – 50 nm) e macroporos (> 50nm). Para a adsorção de 

microcistina -LR se recomenda carbono ativado de madeira 

pelo grande volume de mesoporos. A conformação da molécula 

de microcistina requer para uma boa adsorção o predomínio de 
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microsporos secundários e mesosporos, (KURODA et al., 

2005).  

O carbono ativado em pó (CAP) é mais utilizado no Brasil 

para o controle de sabor e odor na água tratada e sua aplicação 

pode ser continua ou intermitente o qual depende da substancia 

a ser adsorvida e das características da água bruta. Para seu 

uso deve-se escolher o local apropriado de adição para 

favorecer a boa mistura, evitar interferência dos produtos 

químicos do tratamento e garantir o tempo de contato suficiente 

para que ocorra a adsorção dos contaminantes e assegurar que 

seu uso não causara alterações na qualidade final da água 

(SNOEYINK e SUMMERS, 1990). Os locais de mais frequência 

de aplicação são na captação, antes ou durante a mistura 

rápida e antes ou durante a filtração. Vale salientar, que ao 

longo do tempo de uso do CAP, este perde sua capacidade de 

ação pela saturação dos poros e deve ser substituído, o qual 

requer de sua eliminação do sistema junto com os lodos 

produzidos no tratamento da água. Ou seja, o CAP é de difícil 

recuperação e reativação, o qual o torna ate mais caro que o 

CAG. 

As vantagens do CAG são sua alta capacidade adsortiva 

e que o material adsorvido pode ser removido da coluna, 

recuperando-se o carbono pode ser novamente ativado, 

diminuindo os custos. Podem também ser formados biofilmes 

microbianos nos poros onde microrganismos contribuem com a 

biodegradação das moléculas adsorvidas e aumentam o tempo 

de vida útil do CAG na coluna e ambos contribuem remoção dos 

nanocontaminantes ao longo da filtração (AKTAS; ÇEÇEN, 

2007). Êxitos na remoção de cianotoxinas com CAG são 

apresentados em diversos estudos. O uso de qualquer um dos 
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dois tipos de Carbonos Ativados é importante para a remoção 

dos nanocontaminantes.  

Wang et al., (2007) aplicaram filtração por carbono 

ativado granular com e sem atividade biológica para remoção 

de microcistinas-LR e LA, constatando após seis meses de 

operação da coluna de CAG estéril uma adsorção de 70% de 

MC-LR e 40% de MC-LA em água com concentração inicial de 

5µg/L dessas microcistinas. Destacaram que CAG com 

atividade biológica pode atingir 100%, de remoção, e conferiram 

que temperatura, densidade inicial e tipos de bactérias 

participantes da biodegradação são determinantes da eficiência 

do processo, confirmando a relevância da combinação dos 

processos de adsorção e biodegradação (CAB), com eficiência 

mais elevada do que quando esses processos ocorrem 

isoladamente. Porém, também observaram concorrência da 

matéria orgânica pelos sítios de adsorção do carbono ativado o 

que foi causa, em alguns testes, de menores eficiências. Neste 

mesmo ano, Huang et al., (2007) mostraram adsorções 

melhores de MC-LR no CAG com maiores proporções de 

mesosporos e macroporos, material facilmente encontrado e 

cujo uso implicaria em menores custos no tratamento da água. 

Veronezi-Viana et al., (2009) testaram água destilada 

adicionada com saxitoxinas obtendo remoção satisfatória com 

CAP de madeira, mas não os de origem mineral e de osso. A 

maior eficiência na remoção de saxitoxinas foi de 68% para 

dosagem de 50 mg.L-1 e tempo de contato de 2 horas. O volume 

total de poros do CAP na superfície pareceu indicar a melhor 

capacidade de adsorção dessas toxinas.  

Yang et al., (2010) aplicaram filtração por carbono 

granular em escala piloto usando água com concentração 

média de 43,3 ng.L-1 de 2-MIB e 7,4 ng/L geosmina, produzidas 
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por linhagem de bactérias do gênero Actinomyces e 

responsáveis por odor e sabor desagradável na água tratada, 

obtendo remoção de 92% e 83,1%, respectivamente. Quando 

combinado CAG com ozonização do efluente da coluna para 

remoção dos mesmos compostos nas mesmas concentrações 

houve remoção de porcentuais de 96% (2-MIB) e de 100% 

(geosmina). GUERRA et al., (2015) avaliaram em escala de 

bancada a remoção de microcistina-LR em colunas de CAG de 

casca de coco de dendê de diferentes granulometrias (0,42 - 

1,40 e 0,60 - 2,36 mm) usando água bruta de manancial 

coletada na entrada da ETA e adicionada de cianotoxina obtida 

por lise celular de cultura toxigênicas. A água de estudo foi 

previamente tratada por sistema convencional simulando um 

sistema convencional utilizando-se Jar Test; o efluente final 

decantado foi aduzido aos filtros de areia cujo efluente foi 

distribuído nas duas colunas de carvão ativado granular. Todas 

as etapas do tratamento convencional foram pouco eficientes 

na remoção da microcistina-LR, já o CAG removeu entre 80 a 

100%, com a maior eficiência daquele com menor 

granulometria que conseguiu remover a toxina até níveis inferior 

ao estabelecido pela Portaria 2914/2011 –MS. 

Lima (2015) verificou o valor de pHpcz do Carbono 

Ativado Granularde casca de coco de dendê, e determinou os 

melhores tempos de contato em que ocorrem as maiores taxas 

de adsorção para remoção microcistina-LR. Comprovou que a 

adsorção foi eficiente para a remoção de MC-LR com 

eficiências médias acima de 90%.O Carbono Ativado 

Granularutilizado apresentou valor de pHpcz favorável à 

adsorção de MC-LR nas condições dos experimentos. Os 

resultados obtidos dos testes com diferentes pHs confirmaram 
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que a adsorção de MC-LR foi mais eficiente em pH ácido e 

próximo a 5,0. 

Dessa maneira, para analisar a adsorção da 

microcistina-LR por carbono ativado é importante levar em 

consideração que se trata de uma molécula de alta massa 

molar, agregada de aminoácidos complexos com 

características hidrofóbicas e propriedades em solução aquosa, 

consequentemente, a correta seleção do carvão ativado para 

remoção dessa toxina da água, antes de se adotar qualquer 

medida de adsorção, se requer de uma avaliação dessas duas 

propriedades combinadas ao conhecimento detalhado das 

propriedades físicas do adsorvente e da sua superfície química 

(PENDLETON et al., 2001; HUANG et al.,2007). 

Os POAs são alternativas interessantes para o 

tratamento de água e de águas residuais com significativa 

importância na restauração ambiental ao degradarem 

numerosos poluentes orgânicos. Podem ser combinados com 

outras tecnologias de tratamento, tais como pré-tratamento ou 

pós tratamento sendo amplamente utilizados para melhorar o 

desempenho do tratamento convencional (OLLER et al., 2011). 

Ao longo das últimas duas décadas uma diversidade de POAs 

com base na geração de radicais hidroxila (OH•) foram 

desenvolvidos.  

Os POAs dividem-se em sistemas homogêneos e 

heterogêneos, onde o radical hidroxila é gerado com ou sem 

irradiação. Sistemas homogêneos não apresentam catalizador 

na fase sólida. Os sistemas heterogêneos possuem 

catalizadores semi-condutores como o TiO2, ZnO, Fe2O3, SiO2 

e Al2O3 que aceleram a velocidade da reação até atingir o 

equilíbrio químico sem sofrerem alteração química 

(NOGUEIRA, 2007). 
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Atualmente os POAs são utilizados no tratamento de 

água (LINDEN et al., 2014) por oxidarem 

contaminantesorgânicos e inorgânicos melhorando a 

biodegradabilidade do efluente (ANTONOPOULOU, 2014; 

NOGUEIRA, 2007). Nos últimos anos tem itensificado o uso de 

uma variedade de POAs na degradação de variantes de 

cianotoxinas com excelentes resultados de degração. 

No trabalho conduzido por Cabral (2010) foi avaliado o 

processo de fotocatálise heterogênea usando TiO2 e radiação 

UV na remoção de Microcystis aeruginosa e microcistina-LR de 

águas eutrofizadas, com uso de um reator do tipo cilíndrico 

parabólico – PTR. A água utilizada foi preparada com adição de 

células de Microcystis aeruginosa e o sistema foi operado no 

reator focatalítico do tipo PTR. Foram realizadas análises 

quantitativas de cianobactérias e cianotoxinas (MC-LR). Os 

valores da concentração de microcistina-LR detectados, no 

afluente, no efluente do filtro e no efluente do reator, foram 

respectivamente de 4,64 μg.L-1, 4,23 μg.L-1 e 1,35 μg.L-1. As 

médias revelam que no afluente e efluente do filtro não houve 

diferenças significativas mas houve eficiência de remoção no 

processo fotocatalítico. Ás eficiências de remoção foram de 

8,8% no filtro e 70% no reator, demonstrando que o processo 

de fotocatálise heterogênea foi eficiente na remoção de 

microcistina.  

Freitas (2008) utilizou o processo UV/H2O2 que se 

mostrou muito eficiente na remoção de microcistina- LR (de 

100%, após 15 minutos para concentração inicial de 50 μg.L-1 

de MC-LR). Os experimentos foram conduzidos em reator de 

bancada em brossilicato, com 250 ml de capacidade, equipado 

com sistemas de refrigeração por água e agitação magnética. 
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He et al., 2012 mostraram que sob influência de radiação 

UV de 80 mJ .cm2 e uma concentração de H2O2 inicial de 882 

mM a toxina MC-LR em concentração inicial de 1 mM pode ter 

remoção de 93,9%. Os experimentos foram realizados em um 

aparelho fotoquímico de escala de bancada com baixa pressão 

de mercúrio e lâmpadas germicidas que emitiam ondas de 

253,7 nm. 

No trabalho de Silva (2015) o reagente fenton foi um 

ótimo oxidante e coagulante com elevada eficiência da 

oxidação da microcistina-LR no tratamento de água com alta 

concentração inicial de MC-LR (10,24 μg.L-1). A concentração 

remanescente e a microcistina-LR foi inferior a 1,0 μg.L-1 nas 

faixas de pH 2,0; 4,5 e 7,0 e no tempo de oxidação 5,0; 12,5 e 

20 minutos. Com base nos resultados é possível afirmar que o 

uso do reagente fenton para a potabilização de água 

eutrofizada com elevada cor e matéria orgânica pode ser 

apropriada, uma vez que este complexo atua como um pré-

oxidante e coagulante com remoção de até 99% de MC-LR. 

Atualmente esta intensificado o uso de variedades de 

POAs na degradação de cianotoxinas com excelentes 

resultados, sendo viável ampliar a escala de aplicação para 

condições reais, nas ETAs, o que permitiria água de beber sem 

perigo de intoxicações com cianotoxinas. Entretanto, ainda não 

se verifica seu amplo uso nas ETA’s brasileiras. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

  Cianobactérias em águas de abastecimento 

representam perigo potencial para a saúde humana e ambiental 

pela sua produção e liberação de toxinas hepatotóxicas e 

neurotóxicas que afetam ao homem e à biota em geral. O 
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tratamento convencional aplicado nas ETA´s da maioria do 

Brasil não são eficientes na remoção dessas cianotoxinas 

dissolvidas na água. Para sua eliminação da água de beber, 

são necessários tratamentos avançados aliados ao tratamento 

convencional para retenção de células e das toxinas (carbonos 

ativados) e para sua destruição (POA’S), que eliminam os 

riscos para o consumo humano.  

 Os processos oxidativos avançados (POA’s) e o carbono 

ativado se mostram bastante eficientes. Pela sua simplicidade, 

baixo custo, facilidade de uso e alta eficiência na destruição de 

cianotoxinas, se evidenciam como tecnologias de fácil acesso 

às ETAs de todo o país, e em especial às da região nordeste 

onde se verificam, com maior frequência, corpos aquáticos 

eutrofizados com cianotoxinas em elevadas concentrações.  
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RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar a qualidade 
(física, química e microbiológica) da água armazenada em 12 
cisternas (placas e polietileno) com distintas fontes de captação 
instaladas no semiárido pernambucano. Para levantamento dos 
dados, foram realizadas visitas técnicas nas comunidades 
contempladas com as cisternas distribuídas pelo Programa do 
Governo Federal (Água para Todos). Para compor o universo 
amostral, foram selecionadas 12 cisternas (sendo 06 de placas 
e 06 de polietileno), distribuídas de forma aleatória e com 
distintas fontes de captação, cujas análises foram realizadas 
em parceria com o LEAq – Laboratório de Ecologia Aquática e 
com o LACEN (Laboratório Análises de Água). Pode-se 
observar que para as análises físicas e químicas, todas as 
cisternas atenderam ao padrão de potabilidade estabelecido 
pela legislação vigente, exceto para a turbidez, que apresentou-
se acima dos padrões estabelecidos. Para a análise 
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microbiológica, todas as cisternas (placas e polietileno) 
apresentaram contaminação por coliformes totais e Escherichia 
coli (exceto C1 e C2), provavelmente associadas a fonte de 
abastecimento (carros-pipa) e ao manejo inadequado. 
Ressalta-se portanto, a relevância do desenvolvimento de 
ações de educação sanitária continuada como ferramenta para 
a conservação da qualidade da água armazenada e a adoção 
de medidas preventivas que atuem como barreiras sanitárias, 
que possam minimizar os riscos à saúde da população 
abastecida. 
Palavras- Chave: Captação de água. Cisterna de placa. 
Cisterna de Polietileno. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O baixo índice pluviométrico da região Nordeste do Brasil, 

influencia diretamente a qualidade da água disponibilizada para 

a população, chamando a atenção para dois problemas de 

grande relevância social, caracterizados pela necessidade de 

captação da água oriunda das chuvas na tentativa de amenizar 

a escassez hídrica (SOUZA et al.,2011) e suprir a necessidade 

de abastecimento nas residências, juntamente, com a 

preocupação de se estar consumindo uma água isenta de 

microrganismos patogênicos. 

Segundo o Group Raindrops (2002) a qualidade da água de 

chuva é determinada pelo local de coleta e sua exposição aos 

agentes contaminantes durante a ação de captação, transporte 

e armazenamento (XAVIER, 2009). 

O uso de cisternas, como sistema de captação de água de 

chuva, tem se mostrado como uma alternativa para minimizar a 

carência hídrica no semiárido brasileiro, (RODRIGUES et 
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al.,2007), sendo necessário, uma atenção direcionada a 

qualidade da água armazenada; haja visto, que esta pode ser 

afetada por diversos fatores, entre eles o manejo inadequado.  

Para Amorin; Porto (2003), a utilização das cisternas visão 

suprir a carência de água das pessoas que convivem com a 

seca, mas, embora construídas com a finalidade de captar água 

proveniente das chuvas, que geralmente são excelentes para 

vários usos, incluindo o consumo humano, podem ser 

abastecidas com água de outras fontes, a exemplo de carros-

pipa, o que contribui para não confiabilidade da potabilidade da 

água armazenada. 

A qualidade da água da cisterna está diretamente associada 

ao manejo, seja o manejo da água pelo morador, seja o manejo 

físico do sistema de captação e armazenamento. Manter a 

cisterna íntegra: fechada, livre de animais, fazer a lavagem 

anual do reservatório, como também a manutenção do sistema 

de captação bem como o manejo correto da utilização da 

bomba manual e sistema de desvio das primeiras águas, no 

conjunto, reflete boas práticas de manejo físico do sistema 

(XAVIER, 2010). 

Outras barreiras físicas também podem ser providenciadas, 

como: limpeza frequente e manutenção da cisterna; a não 

utilização de baldes e cordas para o processo de retirada da 

água; telamento das entradas e saídas das cisternas, além da 

verificação da existência de rachaduras e problemas com as 

tampas das cisternas, que podem se tornar portas de entradas 

para contaminantes (AMORIM; PORTO, 2003). Diante do 

exposto, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade (física, 

química e microbiológica) da água armazenada em 12 cisternas 

(placas e polietileno) com distintas fontes de captação 

instaladas no semiárido pernambucano. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Tuparetama, 

localizado na Macrorregião do Sertão Pernambucano e na 

Microrregião do Pajeú, com posição geográfica determinada 

pelo paralelo de -7º 36 07.25 da latitude -37 18 39,6 de longitude 

e clima é semiárido quente, com temperaturas variando entre 

20º C e 36ºC (IBGE, 2010).  

Para levantamento dos dados, foram realizadas visitas 

técnicas nas comunidades contempladas com as cisternas 

distribuídas pelo Programa do Governo Federal (Água para 

Todos). Para compor o universo amostral, foram selecionadas 

12 cisternas (sendo 06 de placas e 06 de polietileno), 

distribuídas de forma aleatória e com distintas fontes de 

captação (Figura 1).  

 

Figura 1. Mapa de Distribuição e identificação das 
Cisternas. Tuparetama-PE. 
 

Fonte: Autores, 2014.   
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As coletas foram realizadas, nas 12 cisternas, no mês de 

abril de 2014. Os parâmetros analisados e metodologia estão 

dispostos na tabela 1, onde a coleta, transporte, preservação e 

análise das amostras seguiram as recomendações do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA, 

2005).  

 

Tabela 1. Métodos utilizados na análise das variáveis de 
qualidade da água. 

Variável Unidade Método Anotações 

pH -------- Potenciométrico pHmetro 
Tecnal  

Cor Aparente mgPt- Co∕L   Eletrométrico 
 

AWWA 
(2005) 

Turbidez UT Eletrométrico 
 

Turbidimetro 

Sólidos Dissolvidos Totais mg∕L Cápsulas AWWA 
(2005) 

Coliformes Totais e Termotolerantes UFC Membrana 
Filtrante 

AWWA 
(2005) 

 

As análises foram realizadas em parceria com o LEAq – 

Laboratório de Ecologia Aquática, com sede na Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) e com o LACEN (Laboratório 

Análises de Água). Os dados foram analisados através de 

representações gráficas, realizadas com o programa 

computacional Microsoft Office Excel  2010.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos foram confrontados com a Portaria Nº 

2.914, de 12 de Dezembro de 2011, que estabelece padrões de 

potabilidade para águas utilizadas no abastecimento humano.  

 Pode-se observar que em todas as cisternas, o pH variou 

entre 7,21 - 8,54, conforme a figura 2, estando dentro do limite 

estabelecido pela legislação vigente. Nas cisternas C1, C6, C8, 

C10, C11, e C12 (cisternas de placa), essa variável apresentou 

valores na faixa de 7,26 - 8,54, representando uma 

concentração aceitável para consumo humano, no entanto, 

esses resultados verificados, podem estar associados com a 

dissolução de compostos presentes nos materiais utilizados na 

construção das cisternas. 

          Segundo Mantovani et al., (2012), a água da chuva em 

contato com superfícies que contenha cimento, pode ocasionar 

a  dissolução do mesmo, removendo assim, carbonato de cálcio 

(CaCO3) e elevando os teores de pH. Provavelmente o 

aumento do nível dessa variável, esteja associado à influência 

de íons de carbonatos (CO32) e bicarbonatos (HCO3) liberados 

do cimento. Vale ressaltar, que C1 foi construída há menos de 

01 ano, fator facilitador para a elevação do pH.   
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Figura 2. Valores de pH registrados nas cisternas. 
Tuparetama–PE. 
 

 

A cor aparente nas amostras apresentou valor mínimo de 

2,3 Pt-Co/L (cisternas de polietileno) e máxima de 10,1 Pt-Co/L 

(cisternas de placas), atendendo dessa forma, os padrões 

exigidos pela portaria (Figura 3).  
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Figura 3. Valores de Cor registrados nas cisternas. Tuparetama 
–PE. 

 

 

No que diz respeito à cisterna C7 o manejo aplicado pela 

família consiste no desvio da água da primeira chuva, além de 

contar com o fato de que a estrutura da cisterna é de material 

que não sofre diluição em contato constante com a água 

(cisterna de polietileno). No entanto, a elevação da cor 

observada em C11, pode estar relacionada com o material 

constituinte (cisterna de placa), além desta ser abastecida por 

carro-pipa, cuja origem da água captada é desconhecida e não 

passar por limpezas periódicas. Essa variação encontrada entre 

as cisternas supracitadas pode ser considerada como um fator 

que está correlacionado com ações que visam criar barreiras 

físicas aos possíveis contaminantes. 

De acordo com Scorsafava et al., (2010), o parâmetro 

físico relacionado a cor, indica a presença de sólidos 

dissolvidos sejam eles orgânicos ou inorgânicos, relacionando 

assim, esse fator aos cuidados de limpeza e manutenção do 

sistema de coleta.  
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Em detrimento das condições encontradas, algumas 

medidas podem ser adotadas para evitar a entrada de 

contaminantes nas cisternas, dentre elas, a limpeza e 

manutenção periódica do sistema de coleta e da cisterna; 

desvio da primeira água; retirada da água evitando a utilização 

instrumentos em condições higiênicas precárias, além do uso 

comum destes recipientes para outras atividades Amorim; Porto 

(2003). 

Verificou-se que a turbidez esteve fora dos limites 

estabelecidos pela Portaria vigente (5,0 UT), em todas as 

cisternas em estudo (Figura 4), provavelmente associado à 

presença de material particulado (LEAL; LIBÂNIO, 2002).  

 

 

Figura 4. Valores de Turbidez registrados nas cisternas. 
Tuparetama –PE.  
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Os resultados encontrados provavelmente podem estar 

associados a dois fatores: a turbidez dos corpos d’água da 

região que são naturalmente turvas em decorrência das 

características geológicas das bacias de drenagem, dos índices 

pluviométricos e do uso de práticas agrícolas muitas vezes 

inadequadas, para as cisternas abastecidas por carro-pipa, cuja 

origem da água captada é desconhecida e em decorrência da 

precipitação, que pode carrear partículas de argila, silte, areia e 

fragmentos de rocha, que se não desviados na primeira chuva, 

irão se depositar nas cisternas, sejam elas de placa ou de 

polietileno (LIBÂNIO, (2010).  

Segundo Kato et al., (2006), esse registro pode está 

associado à ressuspensão dos sedimentos acumulados no 

fundo na cisterna, por ação das chuvas. Em todas as amostras, 

os valores de sólidos dissolvidos totais (SDT) foram inferiores 

ao VMP da Portaria (1000 mg/L). Independente do material 

constituinte (placas ou polietileno), todas as cisternas 

abastecidas por carro-pipa, exceto C3 (sem desvio) 

apresentaram concentrações dessa variável acima de 230 

mg/L. Para as cisternas, cuja água é captada através da chuva, 

as concentrações de sólidos variaram entre 14-104 mg/L 

(Figura 5).  
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Figura 5. Valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 
registrados nas cisternas. Tuparetama –PE 
 

 
 

Quanto aos aspectos microbiológicos (coliformes totais e 

Escherichia coli), verificou-se que em todas as cisternas (placas 

e polietileno) foram encontradas a presença de bactérias do 

grupo coliformes e a presença de Escherichia coli, exceto em 

C1 e C2 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise microbiológica verificada nas cisternas. 
Tuparetama –PE. 
 

CISTERNAS COLIFORMES TOTAIS COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES- 

ESCHERICHIA COLI 

C1 Presença Ausência 

C2 Presença Ausência 

C3 Presença Presença 

C4 Presença Presença 

C5 Presença Presença 

C6 Presença Presença 
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C7 Presença Presença 

C8 Presença Presença 

C9 Presença Presença 

C10 Presença Presença 

C11 Presença Presença 

C12 Presença Presença 

 
 

A incidência de Coliformes totais e Escherichia coli nas 

cisternas, podem ser provavelmente justificada, por estas 

apresentarem estrutura física com deterioração ocasionadas 

pelo tempo (fendas, tampas de zinco enferrujadas e 

quebradas), para as de placas além da retirada da água de 

forma manual, com a utilização de baldes e cordas que muitas 

vezes entram em contato com animais e atuam como facilitador 

para contaminação da água existente no reservatório seja ele 

de placa ou de polietileno.  

A constatação da presença do grupo coliforme, nas 

amostras coletadas, assume um papel fundamental, como 

parâmetro indicador da possibilidade da existência de 

microrganismos nocivos à saúde, isso por que os mesmos são 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação 

hídrica, tais como verminoses, cólera entre outras (BRITO et al., 

2005).   

Segundo Franco e Landgraf (2001), essa contaminação 

relacionada a coliformes totais é decorrente da presença de 

animais de sangue quente como aves, gatos entre outros 

animais que passam nas proximidades. Embora os riscos 

epidemiológicos associados às cisternas sejam pequenos, os 

estudos mais atuais recomendam que todo empenho seja feito 

para diminuir a contaminação das águas das cisternas 

utilizadas para consumo humano (ANDRADE NETO, 2003), 
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pois mesmo que o aproveitamento de água de chuva seja uma 

solução atraente do ponto de vista ecológico, potenciais riscos 

à saúde da ingestão de água de chuva coletada relacionados à 

contaminação microbiológica devem ser levados em conta 

(SAZAKLI et al., (2007); VIALLE, 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Pode-se constatar que embora as famílias beneficiadas 

pelas cisternas estejam “satisfeitas” com a água armazenada 

nestas, foi evidenciado em todas as cisternas a presença de 

bactérias do grupo coliformes totais e Escherichia coli (exceto 

C1 e C2), provavelmente associadas a fonte de abastecimento 

(carros-pipa) e ao manejo inadequado. Ressalta-se, portanto, a 

relevância do desenvolvimento de ações de educação sanitária 

continuada como ferramenta para a conservação da qualidade 

da água armazenada e a adoção de medidas preventivas que 

atuem como barreiras sanitárias, que possam minimizar os 

riscos à saúde da população abastecida.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMERICAM PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the 
examination of water and wastewater. 19 ed. Washington D.C.: APHA – 
AWWA – WPCF. 2005. 
AMORIM, M.C.C.; PORTO, E.R. (2003). Considerações sobre controle e 
vigilância da qualidade de água de cisternas e seus tratamentos. In: Anais 
do Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva, 2003, 
Juazeiro. CD Rom, 2003. 
ANDRADE NETO, C. O. (2003). Segurança sanitária das cisternas rurais. 
In Anais do IV Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de 
Chuva, Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água de Chuva, 
Juazeiro, 2003. 



QUALIDADE HÍDRICA EM CISTERNAS DE PLACA E POLIETILENO DO 
SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO 

97 
 

BRITO, L. T. L.; PORTO, E. R.; SILVA, A. S.; SILVA, M. S. L.; HERMES, L. 
C.; MARTINS, S. S. (2005). Avaliação das características físico-químicas e 
bacteriológicas das águas de cisternas da comunidade de Atalho, 
Petrolina-PE. In Anais do 5º Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de 
Água de Chuva, Teresina, Jul. 2005. 
FRANCO, B. D. G. DE MELO;  LANDGRAF. M. (2001). Microbiologia dos 
Alimentos. São Paulo: Atheneu, 192 p. 
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Produção agrícola municipal 2010. Disponível em:    
WWW.cnpmf.embrapa.br/planilhas/laranja_Brasil_2011.pdf,ACESSADO, 
acesso em: 10/03/2014. 
KATO, M. T.; PERAZZO, G. M.; FLORÊNCIO, L.; SANTOS, S. G. (2006). 
Qualidade de água de cisternas utilizada para fins de consumo humano no 
município de Poço Redondo SE.  In Anais do III Seminário Internacional de 
Engenharia de Saúde Pública, Fortaleza, Mar. 2006, pp. 157-164. 
LEAL, F.C.T.; LIBÂNIO, M. (2002). Estudo da remoção da cor por 
coagulação química no tratamento convencional de águas de 
abastecimento. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 7, n. 3, pp. 
117-128. 
LIBÂNIO, M. (2010). Fundamento de qualidade e tratamento de água. 3 ed. 
São Paulo: Átomo. 496 p.  
 
MANTOVANI, D.; CORAZZA, M.L.; CARDOZO FILHO, L.; COSTA, S. C.; 
SCHMIDT, C. A. P. (2012). Levantamento Pluviométrico e Qualidade 
Microbiológica e Físico-Química da Água da Chuva na Cidade de Maringá, 
Paraná. Revista Tecnológica, v. 1, n. 21, pp. 93-102. 
RODRIGUES, H. K.; SANTOS, L. A.; BARCELOS, H.P.; PÁDUA, V.L. 
Dispositivo automático de descarte da primeira água de chuva. In Anais do 
6º Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva, Belo 
Horizonte, Jul 2007. 
SAZAKLI, E.; ALEXOPOULOS, A.; LOTSINIDIS, M. (2007). Rainwater 
harvesting, quality assessment and utilization in Kefalonia Island, Greece. 
Water Research, v. 41, n. 9, pp. 2039-2047. 
SCORSAFAVA, M. A.; SOUZA, A.; STOFER, M.; NUNES, C. A.; MILANEZ, 
T. V. (2010) Avaliação físico-química da qualidade de água de poços e 
minas destinada ao consumo humano. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 
69, n. 2, pp. 229-232. 
SOUZA, S. H. B.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; SANTOS, S. M. S.; 
PESSOA, S. G. S. (2011). Avaliação da qualidade da água e da eficácia de 
Barreiras Sanitárias para aproveitamento de águas de chuva. Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos, v. 16, n. 3, pp. 81-93. 
XAVIER, R. P.; NÓBREGA, R. L. B.; MIRANDA, P. C. de; GALVÃO, C. O.; 
CEBALLOS, B. S. O. de. (2009). Avaliação da eficiência de dois tipos de 

http://www.cnpmf.embrapa.br/planilhas/laranja_Brasil_2011.pdf,ACESSADO


QUALIDADE HÍDRICA EM CISTERNAS DE PLACA E POLIETILENO DO 
SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO 

98 
 

desvios das primeiras águas na melhoria da qualidade da água de 
cisternas rurais. In Anais do 7° SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E 
MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, Caruaru. Set, 2009. 
XAVIER, R. P. Influência de barreiras sanitárias na qualidade da água de 
chuva armazenada em cisternas no semiárido paraibano. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós- Graduação da Universidade Federal de 
Campina Grande, 2010. 

 
 



ANTIMICROBIANOS EM AMBIENTES AQUÁTICOS: UMA PROPOSTA DE 
INCLUSÃO DE ANÁLISE DE RESISTÊNCIA BACTERIANA... 

99 
 

CAPÍTULO 6 
 

ANTIMICROBIANOS EM AMBIENTES 
AQUÁTICOS: UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO DE 
ANÁLISE DE RESISTÊNCIA BACTERIANA COMO 

PARTE DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
Ermeton Duarte DO NASCIMENTO 1 

Roseanne da Cunha UCHÔA 2 

Giselle Medeiros da Costa ONE 3 
 Magnólia Fernandes Florêncio DE ARAÚJO 4 

1 Professor do DMP/ UFRN; 2 Professora do DOD/ UFPB 3 Professora do Instituto BioLab PB, 
4 Professora do DMP/ UFRN  

ermeton_duarte@yahoo.com.br 

 

RESUMO: A resistência aos antimicrobianos é considerada 
hoje um sério problema de saúde pública em todo o mundo, e 
vários mananciais se encontram contaminados por bactérias 
resistentes a essas drogas. Nesse contexto, a veiculação 
desses microrganismos na água de consumo utilizada pelas 
comunidades representa um problema mais sério, 
principalmente em áreas afastadas dos grandes centros, onde 
ainda se observa uma carência de serviços de saúde. As 
unidades de saúde especializadas se encontram em cidades 
polos, geralmente distantes de comunidades menores, e um 
processo infeccioso causado por uma bactéria resistente, 
nessas circunstâncias, pode ser extremamente perigoso. 
Sendo assim, este artigo traz à discussão a proposta da 
inclusão desses microrganismos no rol dos indicadores de risco 
para a saúde humana na área de qualidade da água do núcleo 
de Vigilância Ambiental em Saúde, em conjunto com outras 
medidas para monitoramento, controle e prevenção da 
contaminação desses recursos, bem como a formulação de 
políticas públicas e parcerias entre os diferentes níveis de 
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gestão de modo a facilitar o acompanhamento e a mitigação 
dos efeitos e dos riscos que a contaminação ambiental por 
bactérias resistentes aos antibióticos podem trazer para a 
saúde da população. 
Palavras-chave: Ambiente aquático. Resistência microbiana a 
medicamentos. Vigilância em saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A existência do homem na terra é marcada pelo sucesso 

da experiência do convívio com os outros seres vivos, e pela 

adaptação às diferentes nuances e inúmeras mudanças do 

meio ambiente. Entretanto, apesar de amparado no 

desenvolvimento científico e tecnológico, sua sobrevivência à 

exposição aos diferentes agentes etiológicos, doenças e 

agravos, parece ser um dos seus maiores desafios.  

Desde antes da era comum, o ser humano luta contra os 

organismos responsáveis pelo desenvolvimento de processos 

infecciosos, e a descoberta do antibiótico penicilina, em 1928, 

trouxe uma maior vantagem para essa luta (FRANCO et al., 

2009). Porém, após a descoberta desse medicamento, um novo 

evento foi observado, vários microrganismos, antes sensíveis a 

essa nova droga, se tornaram resistentes (LOWY, 2003), e deu-

se início a uma nova batalha, de um lado o homem descobrindo 

novos fármacos na tentativa de se proteger das infecções, e do 

outro lado os microrganismos tentando sobreviver aos 

antibióticos (MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 2015).  

O fenômento da resistência antibiótica é atualmente 

considerado um grave problema de saúde pública mundial 
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(AMINOV, 2009), e se tornou ainda mais sério porque foram 

encontradas diferentes espécies bacterianas resistentes aos 

antibióticos contaminando outros ambientes, além do 

hospitalar, inclusive a água utilizada para consumo humano 

(ADZITEY; NAFISAH; HARUNA, 2015).  

A resistência antibiótica foi inicialmente detectada nos 

ambientes hospitalares e diversos estudos mostraram que se 

dá em decorrência de um maior uso dessas drogas nesses 

ambientes, que acaba por selecionar as cepas mais resistentes, 

um fenômeno conhecido como pressão seletiva (MARTÍNEZ, 

2008; MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 2015). Acreditava-se 

que apenas as bactérias no ambiente hospitalar apresentavam 

esse tipo de resistência e que o seu surgimento se dava 

somente quando uma bactéria resistente transferia genes de 

resistência para uma bactéria sensível. Entretanto, a 

descoberta de bactérias resistentes a antibióticos isoladas do 

material de pergelissolo, tipo de solo encontrado na região do 

Ártico, datado de aproximadamente 30.000 anos, trouxe uma 

nova perspectiva para a temática: a resistência antibiótica já 

existia no meio ambiente mesmo antes do início do uso dos 

antibióticos na prática clínica (NESME; SIMONET, 2015). 

 Para compreender esse processo é importante assumir 

que cepas bacterianas diferentes, porém de uma mesma 

espécie, isoladas de qualquer tipo de amostra podem 

apresentar diferentes padrões de susceptibilidade a uma 

mesma droga. Nas amostras ambientais, em locais onde nunca 

houve antes o contato com o ser humano ou os seus dejetos, 

as cepas ambientais normalmente apresentam resistência a 
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determinados antimicrobianos em concentrações mais baixas 

do que aquelas usadas no ambiente hospitalar (AMINOV, 

2009). Entretanto, as espécies ambientais, em decorrência da 

troca de material genético com bactérias mais resistentes, 

também podem expressar resistência a determinadas drogas, 

na mesma concentração usada no ambiente clínico ou 

hospitalar (MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 2015). Vale 

salientar que o ambiente aquático é um excelente meio para a 

troca de material genético intra e inter-específica, ou seja entre 

indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes 

(NASCIMENTO; MAESTRO; CAMPOS, 2001), e o surgimento 

de bactérias resistentes aos antibióticos, nos ambientes 

aquáticos, tem crescido consideravelmente (MIYAKE; 

KASAHARA; MORISAKI, 2003). 

De uma forma geral, a propagação de bactérias 

resistentes e de genes de resistência pode ser influenciada por 

vários fatores, tais como falta de saneamento, aglomerações, 

viagens, e agrupamento de pessoas suscetíveis, como idosos 

e crianças, por exemplo. Além de que, as diferenças de 

protocolos de prescrição medicamentosa, ausência de políticas 

de controle do uso racional de antibióticos e variáveis 

socioeconômicas, como baixa escolaridade, podem influenciar 

o consumo indiscriminado dessas drogas e consequentemente 

também levar ao desenvolvimento da resistência bacteriana 

(BRUINSMA et al., 2002). Nesse contexto, também é 

importante ressaltar que, o uso descontrolado dos antibióticos 

nas atividades pecuárias e de cultivo tem levado à 
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contaminação dos ambientes aquáticos e á seleção de 

microrganismos resistentes (BILA; DEZOTTI, 2003). 

No Brasil já foram identificadas bactérias resistentes aos 

antibióticos em água de rio (COUTINHO et al., 2014), lago e 

lagoa (SALLOTO et al., 2012; MARTINS et al., 2014) e do mar 

(SALLOTO et al., 2012; COUTINHO et al., 2014). Também já 

foram identificadas bactérias resistentes em estações de 

tratamento de esgotos (RIBEIRO, 2011), em água de tanques 

usados para aquicultura (CARVALHO et al., 2013) e até mesmo 

em água de beber (LASCOWSKI et al., 2013). Esse cenário se 

torna mais preocupante porque em algumas regiões brasileiras 

o uso da água apresenta certas limitações em decorrência da 

sua escassez (BEZERRA; MATTOS; BECKER, 2011; 

CAMPOS, 2014). 

A região semiárida brasileira é um exemplo de como a 

escassez hídrica pode aumentar o problema da contaminação 

dos mananciais. A água, nessa região, é geralmente 

armazenada a partir da construção de adutoras ou mesmo em 

reservatórios (BRANCO; SINISGALLI, 2011), porém, por não 

possuírem um esgotamento sanitário apropriado, a maioria das 

comunidades usuárias desses recursos hídricos nessas 

localidades, destina seus dejetos para os corpos d’água, e 

podem levar a contaminação dos reservatórios (SILVA et al., 

2007; CIRILO, 2008). 

Segundo Lazzaro et al. (2003), grande parte dos 

reservatórios da região semiárida do nordeste brasileiro 

encontra-se em estado eutrófico ou hipertrófico, contaminados 

por bactérias de importância médica (NASCIMENTO; ARAÚJO, 
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2013), podendo servir de veículo para várias doenças (CIRILO, 

2008). Entretanto, não é apenas na região nordeste do Brasil 

que encontramos ambientes aquáticos contaminados. O 

relatório da Agência Nacional de Águas - ANA (2015), sobre a 

situação dos recursos hídricos brasileiros, mostra que em todo 

o país os índices de qualidade da água –IQA apontam para uma 

prevalência de 43% desses recursos com qualidade variando 

entre regular e ruim nas áreas urbanas. Essa contaminação é 

associada aos baixos índices de coleta e tratamento de esgoto 

doméstico, como apontam vários trabalhos desenvolvidos na 

região Norte (CUNHA et al., 2004), Centro-oeste 

(VASCONCELOS; SERAFINI; MARQUES, 1999), Sul 

(FUENTEFRIA; FERREIRA; CORÇÃO, 2011) e Sudeste do 

país (BARCELLOS et al., 2006), e podem aumentar a incidência 

de doenças de veiculação hídrica nessas localidades (ANA, 

2015). 

Ainda segundo o relatório da ANA (2015), na maioria 

desses Estados, a água das comunidades é usada 

principalmente para irrigação, saneamento, abastecimento 

urbano e diluição de efluentes. Considerando a baixa qualidade 

dessas águas, é importante ressaltar que, no Brasil, poucos 

estudos sobre a resistência antimicrobiana foram realizados 

sobre bactérias contaminantes da água de consumo. Segundo 

Do Nascimento e Araujo (2014), nos últimos 25 anos, a maioria 

dos trabalhos realizados no Brasil sobre resistência bacteriana 

aos antimicrobianos nos ambientes aquáticos são focados na 

área de aquicultura. Consequentemente, se faz necessário um 

olhar mais cuidadoso sobre a contaminação dos ambientes 
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aquáticos, principalmente pela carência de trabalhos sobre a 

resistência bacteriana aos antibióticos nesses ambientes no 

Brasil.  

Nesse contexto, a veiculação de microrganismos 

resistentes a um ou a vários antimicrobianos na água de 

consumo utilizada pelas comunidades representa um problema 

mais sério, principalmente em áreas afastadas dos grandes 

centros, onde ainda se observa uma carência de serviços de 

saúde e as unidades especializadas em saúde se encontram 

em cidades polos, geralmente distantes de comunidades 

menores, e um processo infeccioso causado por uma bactéria 

resistente, nessas circunstâncias, pode ser extremamente 

perigoso. 

Essa preocupação se fundamenta, porque apesar da 

carência de estudos epidemiológicos sobre a resistência 

antimicrobiana em bactérias isoladas de ambientes aquáticos 

no Brasil, trabalhos dessa natureza em outros países mostram 

o envolvimento dessas bactérias, em diversos processos 

infecciosos, nos indivíduos usuários desses recursos (CABRAL, 

2010; CHAGAS et al., 2011), e podem servir de base científica 

para as ações de saúde pública. 

Historicamente, pode-se afirmar que o desenvolvimento 

da microbiologia trouxe para a epidemiologia vários aspectos 

que constituiram a base do modelo biomédico de saúde-doença 

aceito e usado até meados do século passado, quando se fez 

necessária a visualização do homem como ser social que 

interage com o todo, não apenas o biológico, e foram 

assumidas e incorporadas ao debate sobre saúde, outras 
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discussões, e consideradas a dimensão psíquica, social e 

comportamental da atual sociedade, que inclui o ambiente em 

que se vive (ROHLFS et al., 2011). 

Assim, a identificação de bactérias resistentes aos 

antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos, pode se 

constituir numa ferramenta de grande importância para a 

vigilância ambiental em saúde, uma área da vigilância 

epidemiológica, a partir do momento que assume o aumento do 

risco à saúde da população usuária desses recursos hídricos 

contaminados pela presença desses microrganismos. Quando 

se considera que a água desses mananciais, no Brasil, tem sido 

usada para as mais diversas atividades produtivas (ANA, 2015), 

o aumento da exposição da população a esse fator de risco 

torna o identificação desses microrganismos ainda mais 

importante. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo propor a 

discussão para a inclusão das bactérias isoladas de ambientes 

aquáticos e resistentes aos antimicrobianos na lista de 

indicadores de risco de saúde, ou agravo, quando da sua 

identificação nesses ambientes. E com isso, levar a 

questionamentos sobre a formulação de políticas públicas que 

visem o controle da liberação dos efluentes contaminados por 

antibióticos e/ou bactérias resistentes, provenientes de 

atividades que façam uso desses medicamentos e que possam 

contaminar outros corpos d´água. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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Este estudo constitui-se de um ensaio que apresenta 

uma análise sobre a resistência antimicrobiana em ambientes 

aquáticos e propõe a inclusão dessas bactérias no rol dos 

fatores de risco para a população usuária desses recursos. As 

referências bibliográficas consultadas foram publicadas em 

documentos oficiais e são pautadas nas normas da Vigilância 

Ambiental em Saúde. Também foram usados, para consulta, 

artigos científicos publicados nas bases de dados LiLacs, 

PubMed e SciELO. A pesquisa foi limitada por artigos 

publicados até fevereiro de 2016 e utilizou os descritores water, 

antibiotic, resistance e survailance da Biblioteca Virtual em 

Saúde em inglês, português e espanhol. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. O núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde 

Na discussão da resistência bacteriana aos 

antimicrobianos em bacterias isoladas de ambientes aquáticos, 

a Vigilância Ambiental em Saúde se apodera de um papel 

crucial dentro do Sistema Único de Saúde - SUS, a prevenção. 

A Vigilância Ambiental em Saúde, também conhecida por 

Vigilância em Saúde Ambiental ou, em alguns casos, apenas 

como Vigilância Ambiental, é uma subcoordenadoria, subgrupo 

ou subsecretaria da Vigilância Epidemiológica nos Estados e 

Municípios. Essa subcoordenadoria teve seu início ideológico 

na portaria nº 1.399 de 15 de dezembro de 1999, que inspirou 

o decreto nº3.450, de 9 de maio de 2000, da Fundação Nacional 

de Saúde – FUNASA, para a sua criação (FUNASA, 2002). 
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Esses documentos foram a base que instituiu a Instrução 

Normativa nº1, de 25 de setembro de 2001, para regulamentar 

a atuação da Vigilância Ambiental em Saúde.  

Segundo a FUNASA, o núcleo de vigilância ambiental 

em saúde é conceituado como 

“... um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a 

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de identificar as medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco ambientais 

relacionados às doenças ou outros agravos à saúde...” 

(FUNASA, 2002, p.8). 

Ainda segundo o documento da FUNASA (2002), esse 

núcleo deve estar articulado com outras instituições publicas ou 

privadas que façam parte do SUS, bem como com as demais 

instituições intergrantes das áreas do meio ambiente, 

saneamento e saúde, que adotem ações interrelacionadas com 

o propósito de exercer a vigilância dos fatores de risco 

ambientais que podem afetar a saúde da população. 

 Seguindo orientação da FUNASA e considerando que os 

fatores ambientais abrangem componentes físicos, químicos, 

biológicos e antrópicos, a estrutura organizacional do núcleo de 

vigilância em saúde ambiental deve se dividir em duas grandes 

coordenações de vigilância, a de fatores de risco NÃO 

biológicos e a de fatores de risco Biológicos, que não implica 

em dissociação entre si (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2003) (Fig. 01). 

 

Figura 01. Estrutura organizacional da Vigilância Ambiental 

em Saúde (Adaptado da FUNASA, 2002). 
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A coordenação de Vigilância de fatores de risco 

biológicos se divide em três áreas: 1) Vetores, 2) Hospedeiros 
e Reservatórios e 3) acidentes com animais peçonhentos. E a 
coordenação de Vigilância de fatores de risco NÃO biológicos 
se divide em cinco áreas: 1) Qualidade da água, 2) do ar, 3) do 
solo, 4) acidentes e desastres naturais e 5) contaminantes 
ambientais.  

O foco da coordenação de vigilância de fatores de risco 
biológicos no meio ambiente é o agente biológico, objetivando 
mapear as áreas de risco em determinados territórios e as suas 
relações com a vigilância epidemiológica quanto à incidência e 
prevalência. A coordenação de vigilância de fatores de risco 
NÃO biológicos propõe o mapeamento de áreas de risco 
baseado na presença de substâncias químicas, físicas e/ou 
radiações ionizantes que contaminem ou alterem a qualidade 
dos recursos naturais e aumentem os riscos de doenças 
decorrentes da exposição. Entretanto, ambas as coordenações 
trabalham em conjunto para mapear áreas de risco para a 
saúde humana e minimizar a possibilidade de contaminação do 
meio ambiente por agentes transmissores e o desenvolvimento 
de doenças e agravos.  
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3.2 Bactérias resistentes aos antimicrobianos: Uma 

proposta de inclusão na avaliação da qualidade da água 

para consumo humano 

 
Considerando a discussão sobre a contaminação dos 

recursos hídricos por bactérias resistentes aos antimicrobianos, 
faz-se necessário entender a atuação da área de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano no funcionamento da 
vigilância ambiental em saúde.  

A vigilância da qualidade da água para consumo humano 
- QUALIÁGUA, é uma área da coordenação de vigilância de 
fatores de risco NÃO biológicos, que tem como objetivo o 
mapeamento de áreas de risco em determinados territórios, 
usando a qualidade da água consumida pela população, 
distribuída por sistema de abastecimento de água ou 
provenientes de soluções alternativas (coletada diretamente de 
mananciais superficiais, poços ou carros pipa), como 
parâmetro. Nessa avaliação são descritos aspectos de 
potabilidade, com a intenção de assegurar a qualidade da água, 
a fim de evitar que os usuários possam adoecer após o 
consumo (FUNASA, 2002).  

Após a avaliação da QUALIÁGUA e em situações 
consideradas de risco a saúde humana, decorrente da má 
qualidade da água consumida, é de crucial importância o 
trabalho em parceria com a vigilância epidemiológica no que diz 
respeito a incidência e prevalência das doenças e do impacto 
das medidas de monitoramento e controle da qualidade, 
visando a eliminação dos riscos. 

A área de qualidade da água da coordenação de 
vigilância de fatores de risco NÃO biológicos, poderia, assim, 
atender a problemática da resistência bacteriana aos 
antibióticos quando aponta e descreve os agentes 
contaminantes da água avaliada. Entretanto, o isolamento 
desses microrganismos não faz parte do rol de agentes 
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transmissores, doenças ou agravos da vigilância ambiental em 
saúde em nenhuma das suas esferas, municipal, estadual ou 
federal. Nem existem políticas públicas que objetivem fomentar 
a avaliação da água de consumo na busca da identificação 
desses agentes, nem o controle da liberação das drogas 
antimicrobianas nos mananciais, quando descarregadas pelos 
setores produtivos que façam uso desses agentes nas suas 
atividades. Consequentemente também não há o 
monitoramento desses recursos para o controle da presença 
desses organismos, que poderiam ser considerados como 
indicadores de risco para a saúde da população. 

Nessa discussão é importante ressaltar que o 
estabelecimento do nexo existente entre os fatores ambientais 
e a saúde da população se dá por meio da seleção e do uso 
dos indicadores, que são definidos como “um valor agregado a 
partir de dados e estatísticas, transformados em informação 
para uso direto dos gestores. Desse modo, podem contribuir 
para aprimorar o gerenciamento e a implementação de 
políticas” (MACIEL FILHO et al., 1999, p.61). Segundo a 
European Environment Agency (EEA) o indicador é... “(...) uma 
medida, geralmente quantitativa, que pode ser usada para 
ilustrar e comunicar um conjunto de fenômenos complexos de 
uma forma simples, incluindo tendências e progressos ao longo 
do tempo” (EEA, 2005, p. 7).  

A partir desses conceitos, pode-se dizer que os 
indicadores agregam valores aos dados avaliados e convertem 
as informações para o uso direto. Um exemplo dessa afirmação 
está no uso do indicador de contaminação microbiológica da 
água por material fecal humano, em um determinado manancial 
avaliado (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Quando 
se usa esse indicador, nas amostras são identificadas certas 
bactérias (no caso Escherichia coli) expressas em Unidades 
Formadoras de Colônia por mililitro de água. Esses valores são 
agregados e resumidos, e então convertidos por meio de 
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cálculos estatísticos, os quais são analisados e apresentados 
como indicadores. 

Para ser considerado um bom indicador a medida 
selecionada deve: 1) ser a mais específica possível para a 
questão tratada, 2) ser sensível às mudanças nas condições de 
interesse, 3) ser cientificamente confiável, 4) ser imparcial e 
representativa das condições avaliadas e 5) deve propiciar o 
máximo de benefício e utilidade (BRASIL - MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2011).  Nesse contexto, as bactérias resistentes aos 
antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos atendem a 
todos esses critérios. 

Sendo assim, quando avaliadas dentro das diretrizes que 
norteiam e controlam as atividades do núcleo de vigilância 
ambiental em saúde, de que versa a legislação da FUNASA, 
percebe-se que a inclusão das bactérias resistentes aos 
antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos como 
indicadores de risco para a saúde da população, coaduna com 
o propósito da Vigilância Ambiental em Saúde.  

Considerando as normas da Organização Mundial de 
Saúde (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) e da 
FUNASA (2002) que regulam o funcionamento da Vigilância em 
Saúde, apresentamos como proposta principal, a inclusão das 
bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de 
ambientes aquáticos como parte das análises na área de 
qualidade da água para consumo humano, da coordenação de 
fatores de risco NÃO biológicos, e propomos as seguintes 
ações para o núcleo de vigilância ambiental em saúde:  

1) A indicação das bactérias resistentes aos antibióticos 
isoladas de água pra consumo humano como um dos 
indicadores de risco para a saúde humana; 

2) A análise microbiológica periódica da água dos 
reservatórios utilizados para consumo humano, tendo como 
foco principal a pesquisa da resistência antimicrobiana nas 
bactérias isoladas;  
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3)  O monitoramento das condições de funcionamento e 
liberação dos resíduos das atividades agrícolas e de produção 
e abate de animais que potencialmente utilizam esses 
medicamentos em suas atividades e contaminam a água dos 
manaciais e;  

4) A formulação de políticas públicas e parcerias entre os 
diferentes níveis de gestão a fim de facilitar o 
acompanhamento, o controle, e a mitigação dos efeitos e dos 
riscos que a contaminação ambiental por bactérias resistentes 
aos antibióticos podem trazer para a saúde da população.  

Dentro dessa proposta, a realização dessas ações 
isoladamente ou em parceria com os atores das diversas 
esferas deve contar com o apoio da FUNASA. No âmbito do 
SUS, está previsto que a FUNASA fomentará e apoiará a 
estruturação da área de vigilância ambiental em saúde nas 
Secretarias Estaduais de Saúde e nas Secretarias Municipais 
de Saúde, por meio da Programação Pactuada Integrada de 
Epidemiologia e Controle de Doenças – PPI-ECD e de projetos 
estruturantes com apoio financeiro do Projeto VIGISUS e outras 
fontes de financiamento que venham a ser identificadas 
(BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003),  

Vale salientar que o levantamento destes dados e a sua 
análise, incluindo a coleta de amostras para exames 
laboratoriais e o cruzamento dessas informações com outras 
variáveis epidemiológicas e ambientais, fornecerão subsídios 
para o planejamento de programas e ações de prevenção e de 
controle do risco de contaminação. 

Nessa temática, se faz importante ressaltar que o 
aumento da população humana, a contaminação de 
mananciais, como lagos, lagoas e rios e a ingestão de água 
contaminada devido à falta de saneamento, trazem um grande 
risco à saúde, elevando a concentração de microrganismos 
resistentes no meio ambiente e facilitando a transferência de 
genes de resistência a patógenos humanos. Desse modo, a 
investigação de microrganismos aquáticos (NASCIMENTO; 
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ARAÚJO, 2013), bem como, a implementação de medidas de 
contenção que impeçam a contaminação hídrica, aliadas a 
estudos de mecanismos de resistência a antibióticos, se fazem 
necessários para o controle da disseminação da resistência 
bacteriana nesses ambientes (MARTÍNEZ, 2008; MARTÍNEZ; 
BAQUERO, 2014). 
 

4 CONCLUSÕES  

 
Considerando a resistência antimicrobiana um grave 

problema mundial, e que os mananciais têm sido contaminados 
por bactérias resistentes aos antimicrobianos, propomos neste 
artigo, 1) a inclusão desses microrganismos como indicadores 
de risco para a saúde humana; 2) a análise microbiológica 
periódica da água dos reservatórios utilizados para consumo 
humano, tendo como foco principal a pesquisa da resistência 
antibiótica nas bactérias isoladas; 3) o monitoramento das 
condições de funcionamento e liberação dos resíduos das 
atividades agrícolas e de produção e abate de animais que 
potencialmente utilizam esses medicamentos em suas 
atividades e contaminam a água dos mananciais; e 4) a 
formulação de políticas públicas e de parcerias entre os 
diferentes níveis de gestão a fim de facilitar o 
acompanhamento, o controle, e a mitigação dos efeitos e dos 
riscos que a contaminação ambiental por bactérias resistentes 
aos antibióticos podem trazer para a saúde da população. 
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RESUMO: A dinâmica  da qualidade dos sedimentos, foi 
utilizada como forma de avaliar a qualidade ambiental da Bacia 
do rio Pindaré. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar os 
parâmetros físicos e químicos do sedimento da região do médio 
curso do rio Pindaré. O sedimento foi amostrado em três pontos 
distintos entre os anos de 2010 a 2011 durante o período de 
estiagem e chuvas na região. Foram realizadas coletas de 
sedimento para determinação da granulometria, carbono, 
matéria orgânica e inorgânica. Os resultados das análises 
apontaram uma predominância da fração areia e silte no 
material sedimentar, com baixos teores de matéria orgânica, 
podendo este ser classificado como de natureza mineral. 
Visualmente o rio apresenta desmatamento em suas margens 
comprometendo assim a sustentabilidade da bacia. Concluiu-
se que os resultados mostraram que o rio Pindaré não possui 
uma boa qualidade ambiental, para coluna de sedimentos em 
função dos impactos ambientais sofridos pelo rio e refletidos na 
matéria orgânica, granulometria e carbono. As características 
físicas e químicas do sedimento foram de extrema importância 
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na dinâmica do ecossistema aquático sendo que os valores 
encontrados estão abaixo do estipulado pela resolução 
CONAMA/05, isso é considerado um bom sinal de conservação 
na manutenção da vida aquática.  
Palavras-chave: Granulometria. Matéria Orgânica. Carbono 

Orgânico 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento ambiental, sobre o qual as ações de uso 

adequado dos recursos naturais precisam ser expressas sobre 

uma dimensão geográfica, apresenta a bacia hidrográfica como 

a grande unidade para a concepção do planejamento e a 

execução de projetos na área de meio ambiente (ATLAS DO 

MARANHÃO,  2002). 

O Estado do Maranhão possui um grande potencial 

hídrico, formado principalmente por bacias hidrográficas, bacias 

lacustres e águas subterrâneas, ocupando uma área territorial 

de 325.650 km² (MARANHÃO, 2006). Genuinamente, o 

Maranhão possui nove bacias hidrográficas (ATLAS DO 

MARANHÃO, 2002; BACIAS DO NORDESTE, 2014). Os rios 

maranhenses são caracterizados por sua grande extensão e 

volume de água.  A bacia do Pindaré é a terceira em termos de 

área e possui um dos maiores potenciais hídricos a ser utilizado 

para o abastecimento da capital do Estado. 

O município de Pindaré - Mirim possui área de 245 km² 

e sua população é de 31.145 habitantes. Teve o seu topônimo 

alterado para Pindaré-Mirim, pelo decreto-lei Estadual nº 820, 

de 30 de dezembro de 1943, desmembrado de Vitória do 
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Mearim. Localiza-se na mesorregião oeste maranhense e 

possui coordenada de 03° 36’ 30'' latitude e 45° 20' 36'' 

longitude (IBGE, 2010).   

A bacia do rio Pindaré está localizada na porção 

Noroeste do Estado do Maranhão, ocupando uma área de 

40.400 km2, correspondendo 12% do Estado (SEMATUR, 

1991). O rio Pindaré principal afluente do rio Mearim nasce nas 

elevações que formam o divisor de águas entre as bacias 

hidrográficas dos rios Mearim e Tocantins, nas proximidades da 

cidade de Amarante, em cotas da ordem de 300m, tem como 

principais afluentes os rios Buriticupu, Negro, Paragominas, 

Zutiua, Timbira, Água Preta e Santa Rita.  

A principal atividade econômica da região é a 
agropecuária. O solo é caracterizado como latossolo Amarelo e 
Podzólico Vermelho Amarelo. A cobertura vegetal é classificada 
como Floresta Ombrófila Densa (ATLAS, 2002). A vegetação 
ciliar marginal apresenta baixos índices de conservação, 
predominantemente nas cidades que se desenvolveram as 
margens do rio sendo a ocupação antrópica a principal causa 
da erosão das margens e assoreamento do rio.  

O sedimento são características geoquímicas e 

mineralógicas importante para os ecossistemas aquáticos de 

grande importância na avaliação do nível de contaminação. 

A sua capacidade acumular elementos-traço  os  metais, mas, 

também, por serem reconhecidos como transportadores e 

possíveis fontes de contaminação, pode liberar espécies 

contaminantes que são geralmente liberadas do leito do 

sedimento devido a alterações nas condições ambientais e 

físico-químicas, (SILVA, 2014).  

De acordo com Atlas de Saneamento e Saúde do IBGE, 

lançado em 2011, considerando os municípios que declararam 
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poluição ou contaminação, juntos, o esgoto sanitário, os 

resíduos de agrotóxicos e a destinação inadequada do lixo 

foram relatados como responsáveis por 72% das incidências de 

poluição na captação em mananciais superficiais, 54% em 

poços profundos e 60% em poços rasos (IBGE, 2011). Assim, 

nota-se que industrialização e agricultura geram quantidades de 

resíduos químicos que se concentram no ambiente podendo se 

caracterizar como potencialmente poluentes, a investigação 

sobre a qualidade do sistema hídrico pode ser feita tomando 

como referência a análise da água ou do sedimento (SINGH et. 

al., 1997). 

Deve-se ressaltar, que o uso não sustentável dos 
recursos naturais na bacia de drenagem, particularmente dos 
solos, transforma zonas agrícolas e urbanas em áreas 
produtoras de sedimentos e poluentes, os quais são 
transferidos ao longo dos anos para os corpos d’água, 
resultando em prejuízos do ponto de vista social, econômico e 
ecológico. Os sedimentos revelam a integração de todos os 
processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem em um 
ecossistema aquático (PANE apud BRONDI, 2008).  
 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar os 

parâmetros físicos e químicos do sedimento da região do médio 

curso da Bacia do rio Pindaré, especificamente para os 

municípios de Pindaré-Mirim, Tufilândia e Alto Alegre, gerando 

informações úteis ao delineamento de propostas de 

conservação e gerenciamento para a região e para subsidiar o 

Projeto Pindaré (‘Bacia do Pindaré: Ferramentas para 

conservação e manejo integrado dos recursos naturais, 

Maranhão, Brasil’, apoiado pelo programa Capes-

Wageningen.) na busca de soluções para os problemas 
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evidenciados e para um melhor aproveitamento das 

potencialidades locais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de Estudo 

 

O rio Pindaré  na Figura. (1) é, segundo Pompêo, 

Moschini- Carlos e Silva-Filho (2002), um rio tropical, localizado 

na Pré-Amazônia Maranhense, estando sua bacia hidrográfica 

sujeita aos regimes climáticos característicos das regiões norte 

(elevada pluviosidade) e nordeste (períodos prolongados de 

estiagem)  (RODRIGUES, et al., 2015). Este rio representa o 

principal afluente do rio Mearim.  

O rio nasce nas elevações que formam o divisor de águas 

das bacias hidrográficas dos rios Mearim e Tocantins, 

possuindo um percurso total de aproximadamente 686 km 

(BACIAS DO NORDESTE, 2000).  

A bacia hidrográfica do rio Pindaré tem aproximadamente 

44.400 km² de área estando situada na região centro-ocidental 

do estado fazendo parte do bioma Pré-Amazônia do Maranhão. 
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Figura 1: Localização da bacia do rio Pindaré, nos municípios 
de Pindaré-mirim, Tufilândia e Alto Alegre/MA. 

 

 

       

Fonte: autor 

Caracterizações Físicas e Químicas do Sedimento 

O sedimento foi amostrado em um intervalo de 12 

meses, em períodos sazonais distintos: período seco 

(agosto/2010 e novembro/2011) e chuvoso (maio /2010 e maio 

2011), em três pontos distribuídos ao longo do rio Pindaré, sob 

jurisdição dos municípios de Pindaré-Mirim, Alto Alegre e 

Tufilândia, sendo que neste último foi coletado quatro pontos, 

por se tratar da localidade mais problemática contendo altos 

índices de assoreamento e desmatamento.  

As coletas foram realizadas em áreas de remanso, onde 

ocorre maior acúmulo de material fino, com o auxílio do tubo de 

PVC de 50 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. O material 

retirado foi homogeneizado em balde de plástico e 

acondicionado em sacos de polietileno etiquetados e mantidos 

em caixas de isopor com gelo, e transportados ao laboratório 

de Geoquímica Ambiental da UFMA para fins de caracterização 
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física e química. A granulometria foi determinada por meio de 

processamento mecânico com auxílio de peneiras, em 

combinação com a técnica de pipetagem (lei de Stocks). A 

classificação textural do material teve como referência a escala 

granulométrica de Wentworth (1922). Os dados gerados foram 

processados estatisticamente em software Sysgran. 

A análise de carbono orgânico foi efetuada através do 

método de Walkley – Black modificado (GAUDETTE et al., 

1974). A determinação do teor de matéria orgânica e inorgânica 

nos sedimentos foi realizada através do procedimento padrão 

de incineração (APHA, 2005). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  3.1Características dos sedimentos 

         Observado que os sedimentos de fundo, desempenham 

um papel importante no esquema de poluição dos rios,eles 

refletem a qualidade corrente do sistema aquático e podem ser 

usados para detectar a presença de contaminantes. Mais do 

que isso, os sedimentos agem como carreadores e possíveis 

fontes de poluição, que não são permanentemente fixados por 

eles, e podem ser ressolubilizados para a água por mudanças 

nas condições ambientais.  

A partir dos gráficos de distribuição granulométricas dos 

sedimentos nos pontos amostrados, foi possível verificar as 

porcentagens de argila, silte, areia e pedregulho, como mostra 

a Figura (2). Os resultados mostraram uma variação 

granulométrica na composição do sedimento, onde foi 

observada uma maior participação da fração areia para todos 

os pontos.  
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Em Alto Alegre as porcentagens para a argila tiveram 

uma variação entre 0,01% (P3 maio/10) e 18,56% (P3 nov/10), 

para o silte foi entre 0,36% (P3 ago/11) e 34,59% (P1 maio/10). 

Quanto à areia, as porcentagens ficaram entre 65,32% (P1 

maio/10) e 88,96% (P1 ago/11). Já o pedregulho ficou entre 

0,00% (P1, P2 ago/11) e 0,24% (P3 nov/10). 

 A granulometria apresentou uma porcentagem muito 

grande da fração areia e silte para os sedimentos que compõem 

os substratos da bacia do rio Pindaré para os municípios em 

questão, provavelmente em função da proximidade do trecho 

fluvial com as áreas desmatadas, tornando os solos mais 

vulneráveis à erosão. 

Os resultados mostraram que as maiores porcentagens 

de areia e argila foram obtidas no período seco, já o silte se 

apresentou mais elevado no período chuvoso, para todos os 

municípios. Variações semelhantes foram observadas por 

(SILVA, 2002) em trabalho realizado na bacia hidrográfica do 

rio Moji-Guaçu.  

Para o município de Tufilândia os valores das 

porcentagens de argila apresentaram uma variação entre 

0,01% (P2, P3 e P4 maio/10) e 5,65% (P2 nov/10). As 

porcentagens obtidas para o silte ficaram entre 0,14% (P3 mai 

/11) e 29,84% (P4 maio/10). Para a fração areia a variação ficou 

entre 61,05% (P1 ago/11) e 97,88% (P2 nov/10), já para o 

pedregulho as porcentagens ficaram entre 0,00% (P1, P2 e P4 

nov/10 e  P3 ago/11) e 1,78% (P2 ago/11). 
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Figura 2. Distribuição das classes texturais em amostras de 
sedimento nos períodos seco e chuvoso de três municípios 
(Pindaré- Mirim, Tufilândia, e Alto Alegre/MA) em 2010 e 2011. 
 

 

Fonte: autor 

Quanto ao município de Pindaré – Mirim os valores das 

porcentagens de argila apresentaram uma variação entre 

0,01% (P3 maio/10) e 1,55% (P1 nov/11). A fração silte ficou 

entre 7,00% (P1 nov/10) e 33,35% (P2 nov/10). Em relação a 

areia a variação ficou entre 63,4% (P2 nov/10) e 91,45% (P1 

nov/10), já pedregulho ficou entre 0,00% (P1, P2 e P4 nov/10 e  

P3 ago/11). 
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Em Tufilândia as porcentagens para o período seco 

ficaram com média entre 3,62% (P4) e 15,61% (P1) e no 

período chuvoso foram entre 4,25% (P4) e 5,58% (P1). Já para 

Alto Alegre as porcentagens médias ficaram entre 1,89% (P1) 

e 5,11% (P2).  

Em relação à variabilidade das porcentagens de matéria 

inorgânica para o município de Pindaré-Mirim foram registradas 

médias entre 95,21% (P3) e 98,55% (P2) no período seco e 

entre 95,65% (P3) e 98,17% (P2) no chuvoso. Para Tufilândia 

as porcentagens médias ficaram entre 84,39% (P1) e 96,38% 

(P4) no período seco, e no chuvoso entre 94,41% (P1) e 96,24% 

(P4).  

Já em Alto Alegre foram obtidos no período seco 

porcentagens entre 94,88% (P2) e 98,15% (P1), e 94,95% (P2) 

e 98,41% (P1) pra o período chuvoso, como mostra a Figura 

(3). 

Com relação à análise dos sedimentos, os baixos teores 

de matéria orgânica encontrados estão provavelmente 

relacionados à rápida reciclagem de detritos orgânicos no 

ecossistema, devido à área ser pobre de material orgânico e a 

localidade vem sendo desprovida de matas ciliares devido os 

desmatamentos nas margens do rio.  

Portanto permitindo assim o seu acúmulo no sedimento. 

O papel significativo que os sedimentos desempenham nos 

ecossistemas aquáticos é bem conhecido. Além de fornecerem 

habitat para muitos organismos aquáticos, atuam também como 

fonte e depósito e materiais orgânicos e inorgânicos. De acordo 

com o tempo de residência na água do rio, pode ocorrer uma 

maior ou menor sedimentação dos materiais orgânicos e 
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inorgânicos trazidos via entradas pontuais ou difusas. (SILVA, 

2002) 
 

Figura 3. Porcentagem de matéria orgânica (MO), matéria inorgânica (MI) e carbono 
orgânico (CO) em amostras de sedimento no período seco ou estiagem  e chuvoso no 
medeio curso do rio Pindaré. 

 

 

 Fonte: autor  

Somente o município de Tufilândia apresentou as uma quantidade significativa 

de porcentagem de matéria orgânica relacionada aos outros pontos dos municípios. 

(SILVA, 2002), em estudos realizados na bacia do rio Balsas – 

MA, no período de novembro de 2002, apresentou dados de 

porcentagem de matéria orgânica que variaram entre 1,7 % e 

3,7 % e inorgânica entre 95,9 % e 97,8 %, esses valores são 

comparados com alguns dos pontos amostrados neste estudo. 

Essa condição, associada ao predomínio de matéria inorgânica 
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e à acidez do sedimento de fundo, favorece a liberação de 

minerais para a coluna d´água, segundo Esteves (2011) matéria 

orgânica abaixo de 10% em relação à matéria inorgânica, 

constata-se o risco de contaminação ambiental. 

O carbono orgânico é importante desde a produção 

primária, as cadeias alimentares e a sucessão biológica. Esta 

variável apresentou porcentagens médias entre 6,46% (P3) e 

6,77% (P1) no período seco e no chuvoso entre 6,21% (P1) e 

6,55% (P2) em análises realizadas em Pindaré-Mirim.  

Em Tufilândia as porcentagens ficaram entre 6,32% (P1) 

e 7,43% (P4) no período seco e no período chuvoso entre 

5,15% (P4) e 5,99% (P3).  

Já para Alto Alegre as porcentagens médias para o 

período seco ficaram entre 6,48% (P2) e 6,65% (P3) e no 

período chuvoso obteve médias entre 4,82% (P1) e 5,97% (P3).  

A média e o desvio padrão para o Pindaré- Mirim: MO% (3,15 e 

1,334), MI% (96,84 e 1,733) e CO% (6,36 e 0,376), para 

Tufilândia :  MO% (4,40 e 0,993), MI% (95,60 e 0,993) e CO% 

(6,05 e 0,750) e Alto Alegre: MO% (3,31 e 1,395), MI% (96,68 

e 1,395) e CO% (6,02 e 0,650).   

 

4 CONCLUSÕES  

 

Este estudo confirma a complexidade natural dos 

ecossistemas estudados, bem como sua elevada fragilidade 

ambiental frente às ações antrópicas como exposto nos 

resultados onde mostraram grande influência. Considerando 

que a região é densamente povoada, esses resultados 

demonstram que além da entrada de origem natural, há uma 

expressiva entrada de material oriundo da ação antrópica, de 
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uso e ocupação do solo, tais como efluentes domésticos e 

resíduos em decorrência das práticas de atividades de lazer. 
Em relação à análise granulométrica, pode-se perceber que há um predomínio maior de 
areia e silte, em todos os pontos de amostragens.  

Isso se deve ao fato da proximidade das mesmas com as áreas desmatadas e pela 

falta de vegetação, que leva área a ficar desprotegida, onde a erosão ocorre. As 
características físicas e químicas do sedimento foram de 
extrema importância na dinâmica do ecossistema aquático 
sendo que os valores encontrados estão abaixo do estipulado 
pela resolução CONAMA/05, isso é considerado um bom sinal 
de conservação na manutenção da vida aquática.  
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RESUMO: O presente estudo traz uma revisão bibliográfica 
sobre a ocorrência das cianobactérias em mananciais de 
abastecimento público da região semiárida e suas 
consequências para a saúde pública, uma vez que o registro de 
florações de algas e cianobactérias vêm aumentando em 
intensidade e frequência, com dominância de cianobactérias 
durante grande parte do ano nos sistemas aquáticos da região 
semiárida. As florações tóxicas são consideradas como um dos 
maiores problemas em ecossistemas de água doce, 
ocasionando efeitos na ciclagem de nutrientes e na 
biodiversidade, deterioração da qualidade da água além de 
danos à saúde humana, principalmente em áreas com 
escassez de água, em virtude do seu potencial em produzir e 
liberar cianotoxinas para o meio. Essas cianotoxinas podem 
afetar a saúde humana através do contato em atividades de 
recreação, como também, através da ingestão destas na água 
ou ainda, acumularem nos tecidos dos organismos aquáticos. 
Outro fator relevante é o fato de que as cianotoxinas não são 
removidas pelo sistema de tratamento convencional, além de 

mailto:patriciacruz_biologa@hotmail.com
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poderem ter sua concentração aumentada durante o processo, 
em virtude da lise celular, onde dessa forma, a água “potável” 
funciona como fonte de exposição à população, sendo assim 
necessário, o monitoramento da água de mananciais de 
abastecimento, de forma estabelecida pela legislação vigente a 
fim de evitar riscos potenciais adversos à saúde humana e 
garantir o controle da qualidade da água oferecida à população.  
 
Palavras- Chave: Semiárido. Cianobactérias. Cianotoxinas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, os reservatórios com usos múltiplos apresentam 

o processo de eutrofização acelerado, degradando a qualidade 

das águas pela elevada entrada de nutrientes e, 

consequentemente, pela formação de florações de 

cianobactérias (BECKER et al., 2009; SOARES et al., 2009).   

Em estados avançados de eutrofização pode ocorrer a 

proliferação de cianobactérias em detrimento de outras 

espécies aquáticas. Muitos gêneros desses microrganismos, 

quando submetidos a determinadas condições ambientais, 

podem produzir toxinas que têm efeitos diretos sobre a saúde 

humana e provocam aumento nos custos para o tratamento da 

água.  

O registro de florações vem aumentando em intensidade e 

frequência, com dominância de cianobactérias durante grande 

parte do ano, sobretudo em reservatórios (SOARES et al., 

2009; 2012). Vários estudos tem reportado a dominância 

desses organismos em mananciais de abastecimento público.  

As florações de cianobactérias potencialmente tóxicas é um 

sério problema de saúde pública, principalmente em áreas com 
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escassez de água, como é o caso da região semiárida brasileira 

(OLIVEIRA, 2012).  

As cianotoxinas estão predominantemente no meio 

intracelular, porém podem ser encontradas dissolvidas no meio 

líquido, após a lise celular (MEDEIROS, 2013). Por isso, os 

órgãos de saúde pública apresentam grandes preocupações 

em relação à presença desses compostos em água de 

abastecimento humano, principalmente após a tragédia de 

Caruaru, no Brasil, episódio onde as florações de 

cianobactérias tóxicas foram reconhecidas como um problema 

de saúde pública. Diante do exposto, o presente estudo 

objetivou a elaboração de uma revisão bibliográfica sobre a 

ocorrência de florações de cianobactérias nos mananciais da 

região semiárida utilizados para abastecimento e suas 

implicações na saúde pública.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

No presente estudo foi realizada uma revisão 

bibliográfica. Para tanto, foram utilizados como bancos de 

dados o Scielo (<http://www.scielo.org/php/index.php>), 

Science Direct (<http://www.sciencedirect.com/>) e o Portal de 

Periódicos CAPES (<http://www.periodicos.capes.gov.br/>). Os 

acessos foram realizados no período de 02 de Janeiro de 2016 

a 05 de Maio de 2016.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Florações de Cianobactérias em Mananciais de 

Abastecimento  

 

Nos últimos anos, tem aumentado consideravelmente o 

número de registros de florações de cianobactérias tóxicas em 

importantes reservatórios brasileiros, assim como a criação de 

programas de monitoramento.  

A ocorrência de cianobactérias tem sido dominante em 

períodos de florações do fitoplâncton quer em ambientes de 

reservatórios, lagoas costeiras, rios, lagos de inundação quer 

em outros lagos naturais (FERREIRA, 2009).Estudo realizados 

por Calijuri et al., (2006) confirmam a ocorrência de cepas 

tóxicas de cianobactérias em corpos d’água utilizados para 

abastecimento público nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Distrito Federal.  

Um levantamento dos estudos brasileiros sobre 

cianobactérias evidencia que as florações com potencial de 

toxicidade têm aumentado significativamente em todo país 

(AZEVEDO; JARDIM, 2006), onde Sant'anna et al., (2008) 

observaram um total de 32 espécies de cianobactérias tóxicas. 

De acordo com Azevedo (2005), dos 26 estados brasileiros em 

11 já foram identificadas espécies tóxicas, entretanto estes 

dados não são recentes. Bittencourt-Oliveira; Santos; Moura 

(2010) citam as espécies Microcystis aeruginosa, M. 

panniformis M. novacekii, Planktothrix agardhii e o gênero 

Anabaena como os mais frequentes em corpos aquáticos no 

Brasil.  
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Na região do nordeste brasileiro, grande parte das 

pesquisas evidencia que a Cylindropermopsis raciborskii vem 

ocorrendo com muita frequência, por vezes, dominado a 

comunidade fitoplanctônica e formando florações mistas com 

outras cianobácterias (COSTA et al., 2006). Esses autores 

verificaram nesta pesquisa, que as cianobactérias que se 

destacaram formando florações com Cylindropermopsis 

raciborskii foram: Pseudanabaena sp, Pseudanabaena 

catenata, Merismopedia sp., Planktothrix agardhii, e Oscillatoria 

sp, que são espécies potencialmente produtoras de toxinas.  

A ocorrência de florações de cianobactérias e a presença 

de cianotoxinas no nordeste do Brasil foram relatadas por 

Teixeira et al., (1993) que registraram indícios de 2000 casos 

de gastroenterite em Paulo Afonso, cidade próxima ao 

reservatório de Itaparica no estado da Bahia, e associaram a 

epidemia da doença a proliferação de cianobactérias observada 

no reservatório. 

No estado do Ceará, Pacheco (2009) estudando a classe 

Cianobacteria no açude Acarape do Meio, verificou que as 

espécies Cylindropermopsis raciborskii e a Planktothrix agardhii 

estavam presente em todas as 7 estações estudadas e que a 

primeira apresentou densidade acima de 50% e dominância em 

5 dos 7 pontos amostrados durante aproximadamente oito 

meses, enquanto a segunda apresentou dominância em dois 

pontos durante dois meses.  

Em análise da comunidade fitoplanctônica de 9 

reservatórios localizados em 5 bacias hidrográficas do Estado 

do Ceará, Barros (2013) verificou a dominância de 

cianobactérias nestes mananciais, frequentemente maior que 

90% da biomassa total, onde a Cylindrospermopsis raciborskii 

foi evidenciada em todos os reservatórios estudados, sendo 
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dominante em três reservatórios: Serafim Dias (60%), açude do 

Coronel (73%) e Acarape do Meio (64%). No reservatório 

Thomaz Osterne de Alencar, no município de Crato–CE 

verificou-se que a espécie Pseudanabaena sp destacou-se 

quanto à frequência de ocorrência, estando presente em 100% 

das amostras e sendo classificada como uma das espécie 

abundantes no citado manancial (RANGEL et al., 2013).  

No estado do Rio Grande do Norte, estudos em 

ecossistemas aquáticos eutróficos foram reportados nas 

últimas décadas, apontando a dominância de cianobactérias 

potencialmente produtoras de toxinas (CHELLAPPA; BORBA; 

ROCHA, 2008; COSTA et al., 2009; BRASIL, 2011).  

Estudos de Costa et al., (2006) no reservatório Armando 

Ribeiro Gonçalves (RN), segundo maior reservatório da Região 

(2,4 x 109 m3) e que fornece água para 400 mil habitantes, 

detectaram na água bruta concentrações de saxitoxina de 3,14 

μg.L-1 e de 8,8 μg.L-1 de microcistina, enquanto na tratada 0,16 

μg.L-1.  

No mesmo estado, Panosso et al., (2007) ao realizar um 

monitoramento de cianobactérias, cianotoxinas e medidas de 

controle de florações em cinco reservatórios (Gargalheiras, 

Parelhas, Itans, Passagem das Traíras e Sabugi), relata a 

ocorrência de espécies potencialmente tóxicas 

(Cylindropermopsis raciborskii, Microcystis spp., 

Aphanizomenon sp. e Anabaena circinalis) como dominantes 

representando 90% da biomassa total, formando florações 

nestes reservatórios.   

Costa et al., (2009) verificaram que 33% dos táxons 

analisados, eram representados por 41 cianobactérias 

pertencentes as Chroococcales, Oscillatoriales e Nostocales e 

ocorrência de compostos hepatotóxicos no reservatório 
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Armando Ribeiro, atribuindo esta toxicidade à população de 

Planktothrix agardhii, uma vez que contribuíram com 90% da 

biomassa fitoplanctônica.  

No estado de Pernambuco Carvalho-de-la-Mora (1986) 

identificou e ilustrou 20 táxons de cianobactérias ocorrentes no 

açude do Prata, registrando que a família Chroococcaceae foi 

a mais abundante e com relação aos táxons identificados, 19 

haviam sido documentados pela primeira vez para o Estado. 

Carvalho-de-la-Mora (1991) estudou as cianobactérias em 

diferentes corpos. Bouvy et al., (1999) verificaram a dinâmica 

de C. raciborskii no reservatório de Ingazeira e verificou que a 

espécie formava florações. Além disso, os autores afirmaram 

que as florações foram causadas pelo fenômeno El Niño que 

modificou as condições climáticas da região, transformando o 

ambiente propício para o desenvolvimento da espécie.  

Molica et al., (2002) relataram à ocorrência de um 

análogo de saxitoxina em uma linhagem de Cylindropermopsis 

raciborskii (ITEP 018) isolada do reservatório de Tabocas em 

Caruaru, Brasil. Bittencourt-Oliveira (2003) ao estudar cepas de 

Microcystis isoladas de quatro reservatórios de Pernambuco, 

Duas Unas, Jucazinho, Tabocas e Tapacurá, verificou a 

coexistência de genótipos tóxicos e não tóxicos nas florações 

formadas por este táxon. Bittencourt-Oliveira et al., (2010) 

identificaram um gene (mcyB) envolvido na biossíntese de 

microcistina em todas as amostras ambientais com 

cianobactérias analisadas em sete reservatórios (Botafogo, 

Duas Unas, Tapacurá, Carpina, Mundaú, Arcoverde e Jazigo). 

As espécies predominantes neste estudo foram Microcystis 

aeruginosa, M. novacekii, M. panniformis, Anabaena constricta 

e Planktothrix agardhii.   
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Na Paraíba primeiro registro de florações de 

cianobactérias em reservatórios destinados ao abastecimento, 

ocorreu no reservatório Argemiro de Figueiredo (Acauã) região 

do Médio Rio Paraíba, que apresentou florações de 

cianobactérias desde sua inauguração, em 2002. As espécies 

e gêneros de cianobactérias mais comumente observados 

foram Microcystis aeruginosa, Anabaena ssp. e Oscillatoria spp, 

sendo Cilindrospermopsis raciborskii  a espécie que mais 

contribuiu para a densidade. O açude foi classificado como 

eutrófico em todas as estações de coleta e em todos os meses 

amostrados (BARBOSA; MENDES, 2005).  

Nos anos de 2004 e 2005 a espécie de cianobactéria 

dominante nesse açude foi Oscillatoria lauterbornii seguida pela 

Cilindrospermopsis raciborskii. As espécies, Planktrothrix sp e 

Microcystis aeruginosa foram também observadas com grande 

frequência e casos de dermatites na população ribeirinha foram 

associados à presença de florações de cianobactérias (LINS, 

2006; SILVA, 2006).   

No ano seguinte (2006), os gêneros e espécies de 

cianobactérias predominantes foram: Pseudoanabaena sp, 

Oscillatoria sp, Planktrothrix agardhii, Cilindrospermopsis 

raciborskii e Microcystis aeruginosa (LUNA, 2008). Em 

praticamente todo período de 2007 e 2008 foi observada 

predominância de Planktrothrix agardhii, Pseudoanabaena 

limnética e Cilindrospermopsis raciborskii e o reservatório de 

Acauã permaneceu com elevados graus de trofia (LINS, 2011).  

Lins (2011) ao realizar amostragens em três pontos de 

coleta (confluência dos tributários, próxima dos tanques-rede 

com piscicultura intensiva, e na zona de barragem) observaram 

dominância de espécies filamentosas na zona eufótica e 

afótica, com destaque para Plankthothirx agardhii. Outras 
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espécies coexitiram no ambiente nesse período alternando-se 

em dominância como Pseudoanabaena limnética, 

Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanocapsa incerta, 

Dolichospermum circinalis, Oscillatoria lacustre, Microcystis 

aeruginosa e Microcistys sp.   

Estudos realizados por Macedo (2009) nos 20 principais 

açudes do Estado demonstraram a ocorrência de 

cianobactérias potencialmente toxigênicas em 18 deles, com 

predomínio de Microcystis aeruginosa, Cilindrospermopsis 

raciborskii e Plankthotrix agardhii em 16, especialmente no 

período seco. Em 13 açudes foi detectada a presença de 

microcistina, em concentrações inferiores a 0,5 µg.L-1 em 2 

deles e em 11 os valores foram superiores a 1,0 µg.L-1.  

 

3.2 Cianobactérias e Cianotoxinas: Implicações para Saúde 

Pública  

 

O conhecimento de que as toxinas de cianobactérias 

causam problemas à saúde humana são reportadas de longas 

datas (CARMICHAEL, 1981; FALCONER, 1996; PIZZOLÓN, 

1996). A exposição às cianotoxinas pode ocorrer por via oral, 

diretamente pela ingestão de água. Outra forma de exposição 

pode ocorrer indiretamente através do consumo de alimentos 

como peixes, crustáceos, moluscos e plantas (GALVÃO et al., 

2009; PAPADIMITRIOU et al., 2012; CHEN ; XIE, 2005, 2007), 

em que as cianotoxinas podem estarem bioacumuladas 

(GUTIÉRREZ-PRAENA et al., 2013). Além disso, a 

contaminação também pode ocorrer por meio de atividades 

recreativas, exposição dérmica e inalação (CALIJURI; ALVES; 

SANTOS, 2006).  
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Dados da literatura reportam registros de alterações 

gastrointestinais do início do século XX (TISDALE, 1933) 

quando florescimentos de Microcistis nos rios Ohio e Potomac, 

nos EUA, afetaram entre 5000 a 8000 pessoas que consumiram 

água potável procedente daquelas águas, onde o tratamento 

mediante precipitação, filtração e cloração não foi suficiente 

para remover as toxinas (TISDALE, 1931). Outros episódios de 

intoxicações por cianobactérias já foram descritos em países 

como Austrália, Inglaterra, China e África do Sul (FALCONER 

et al.,1994).  

No Brasil, tem sido confirmada a ocorrência de cepas 

tóxicas de cianobactérias em reservatórios de abastecimento 

público, lagoas salobras e rios na maioria dos Estados e os 

bioensaios de toxicidade recomendados pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), têm demonstrado que 

aproximadamente 75% das cepas isoladas apresentaram-se 

tóxicas (AZEVEDO, 1998).  

Em 1988, uma epidemia de gastroenterite no recém-

inaugurado reservatório de Itaparica (Bahia) resultou na morte 

de 88 pessoas, entre 200 intoxicadas pelo consumo de água, 

entre março e abril do ano supracitado. Dados clínicos dos 

pacientes e análises da água apontaram forte evidência de 

correlação entre a ocorrência de florações de cianobactérias 

(TEIXEIRA et al., 1993). Outro episódio relevante ocorreu em 

1996, com um surto de insuficiência hepática ocorrido em 

pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise numa 

clínica na cidade de Caruaru-PE. Esse foi o caso mais marcante 

no país, dos 131 pacientes envolvidos neste incidente, 76 

faleceram. As análises de cianotoxinas comprovaram a 

presença de microcistinas e ciindrospermopsina, nos filtros de 
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carvão ativado da clínica, no soro sanguíneo e no tecido 

hepático dos pacientes (CARMICHAEL et al., 2001).   

Alguns autores referem-se ao potencial toxicológico das 

cianotoxinas como causadoras de tumores hepáticos 

(AZEVEDO, 1998; CARMICHAEL, 1992), distúrbios 

neurológicos, constituindo-se em patologias bastante 

complexas, além das complicações alérgicas, dermatológicas 

ou respiratórias que se manifestam com vertigens, 

gastroenterites agudas, irritações da mucosa 

ocular,pneumonias atípicas, cefaléias, cólicas abdominais, 

vômitos e diarréia (FLEMING et al., 2002; LEAL ; SOARES, 

2004; UENO et al., 1996) e ainda comprometimento do sistema 

imunológico (GONÇALVES, 2004; KUJBIDA, 2005).  

De um modo geral os relatos clínicos dos danos à saúde 

pública envolvem o consumo oral de toxinas, em consequência 

de acidentes, desconhecimento ou deficiência na operação dos 

sistemas de tratamento de água (AZEVEDO ; JARDIM, 2006), 

sendo cada uma responsável por um rol de sintomas 

característicos: ingestão acidental, por via oral ou intravenosa 

(durante os tratamentos por hemodiálise) de águas com doses 

elevadas de cianotoxinas podem provocar gastroenterite com 

diarréias, vômitos, náuseas, cólicas abdominais e febre ou um 

quadro de hepatite com anorexia, astenia e também vômitos, 

podendo evoluir para óbito. 

Estudos de Portes (2004) evidenciam que as hortaliças 

podem também servir de via de contaminação quando irrigadas 

com águas contaminadas, não sendo comuns referências sobre 

este modo de contaminação. Outra forma é por inalação de 

cianobactérias e seus esporos, o que pode acontecer 

acidentalmente ou durante a prática de desportos aquáticos o 

que pode gerar sintomas como rinite, conjuntivite, dispnéia, 
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bronquite aguda, asma, dermatite ou queimaduras na pele 

(REIS, 2006).  

Outra possibilidade é a de bioacumulação e transferência 

de cianotoxinas por meio da ingestão de peixes, onde as 

toxinas podem acumular no músculo ou vísceras (SOARES; 

MAGALHÃES; AZEVEDO, 2004, ROMO et al.,2012) e em 

moluscos que tenham se alimentado continuamente de 

cianobactérias acumulando as toxinas em seus tecidos o que 

pode ocasionar sérios riscos à saúde humana.  

Magalhães et al., (2001), realizaram um estudo sobre a 

bioacumulação de microcistinas em tilápias (Tilapia rendalli) 

que se alimentaram continuamente de cianobactérias tóxicas 

em um lago no sudeste do Brasil e evidenciaram nas amostras 

do fitoplâncton a dominância do gênero Microcystis e nas 

amostras de fígado e tecido muscular dos peixes confirmou-se 

a presença de microcistinas em concentrações perto ou acima 

do limite recomendado, pela OMS, para consumo humano (0,04 

µ/kg-dia).  

Segundo Nishiwaki-Matsushima et al., (1992), Fujiki; 

Suganuma (1993), há evidências de que populações 

abastecidas por reservatórios que apresentam extensas 

florações de cianobactérias e que estejam expostas a baixos 

níveis de toxinas por longos períodos, demonstram 

desenvolvimento de carcinoma hepático em um número 

significativo de pessoas.  

 

4 CONCLUSÕES 

As cianobactérias tem apresentado dominância em 

mananciais de abastecimento e frente aos futuros cenários de 

mudanças climáticas tendem a persistirem nesses ambientes, 
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tornando-se um problema preocupante, em virtude de vários 

gêneros serem capazes de formar florações e produzirem 

toxinas que afetam a microbiota, os animais e o homem.  

Outro fator relevante é o fato de que as cianotoxinas não 

são removidas pelo sistema de tratamento convencional, além 

de poderem ter sua concentração aumentada durante o 

processo onde dessa forma, a água “potável” funciona como 

fonte de exposição à população, fazendo-se necessário, o 

monitoramento da água de forma estabelecida pela portaria nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde (MS), a fim de evitar riscos 

potenciais adversos à saúde humana e garantir o controle da 

qualidade da água oferecida à população.  
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RESUMO:O objetivo desse estudo foi avaliar a biomassa de 
macroinvertebrados bentônicos como indicador biológico de 
qualidade ambiental em reservatórios localizados no semiárido. 
O estudo foi realizado nos reservatórios Argemiro de Figueiredo 
(Acauã), Epitácio Pessoa (Boqueirão) e Poções, pertencentes 
à bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Foram realizadas duas 
coletas em períodos hidrológicos distintos de maior índice 
pluviométrico (2011) e de menor índice pluviométrico (2012), 
tendo sido coletadas amostras de macroinvertebrados 
bentônicos na região litorânea de cada reservatório, totalizando 
120 amostras. Através da biomassa dos gêneros da família 
Chironomidae foi possível comprovar a classificação dos 
reservatórios em pontos de menor e maior distúrbio levando em 
consideração os gêneros de Chironomidae erespectiva 
biomassa predominantes nos respectivos pontos. O resultado 
da classificação dos pontos foi corroborado com análises de 
significância, mostrando que no período de maior índice 
pluviométrico (2011), a existência de diferença significativa 
entre os pontos de maior e menor distúrbio (PERMANOVA: 
Pseudo- F1, 59 = 4,5312; p=0,001). No período de Menor índice 
pluviométrico (2012), os resultados da análise também 
mostraram diferença significativa entre os pontos amostrados 
(PERMANOVA: Pseudo- F1, 59 = 3,0349; p=0,005). De acordo 
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com os resultados obtidos, os valores da biomassa dos gêneros 
da família Chironomidae contribuíram na classificação dos 
locais de maior e menor distúrbio antropogênico, podendo 
então ser considerada uma ferramenta para a avaliação da 
qualidade ambiental.  
Palavras-chave:Macroinvertebradosbentônicos. Biomassa. 

Qualidade Ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No território brasileiro as regiões semiáridas compreendem 

uma área de 925.000 km², correspondendo a cerca de 11% do 

território nacional (MEDEIROS et al., 2011). Em virtude da 

estiagem que diminui a disponibilidade de água, associada à 

elevada evaporação e temperatura, uma solução encontrada 

para amenizar  esse  problema, foi uma expansiva construção 

de reservatórios (BARBOSA; PONZI JR, 2006).  

Embora a principal função dos reservatórios seja a geração 

de energia elétrica, no semiárido brasileiro apresentam como 

principais funções: o abastecimento de água, irrigação, lazer e 

produção de alimentos (TUNDISI et al., 2008; NOGUEIRA et al., 

2010).  

       Em meio a escassez hídrica, a preocupação com a 

preservação e conservação ambiental tornam-se cada vez mais 

eminente, principalmente devido ao fato destes reservatórios 

servirem como fonte de água para o consumo humano (DINIZ, 

2010). Deste modo, faz-se necessário desenvolver 

metodologias específicas para avaliação da qualidade hídrica, 

com o intuito de obter informações que possam ser utilizadas 

na conservação destes recursos (CIRILO et al., 2010). 

A forma tradicional de avaliação dos ecossistemas 

aquáticos considera principalmente a utilização de fatores 
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físicos e químicos fornecendo informações momentâneas do 

ambiente (GOULART &CALLISTO, 2003). Contudo, este modo 

de avaliação tem sido acrescido de análises que englobam as 

características biológicas do sistema, onde as comunidades 

aquáticas podem fornecer informações sobre a saúde do 

ecossistema (MOLOZZI et al., 2012).  De acordo com a 

legislação brasileira, através da Lei 9.433/97, que estabelece a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, e a Resolução do 

CONAMA 357/05 artigo 8º parágrafo 3º, a qualidade de água 

pode ser avaliada por indicadores biológicos.  

 Vários grupos de organismos como: peixes, algas, 

protozoários e macroinvertebrados bentônicos têm sido 

utilizados na avaliação de impactos ambientais, pelo fato de 

serem sensíveis a alterações de origem antrópica nos mais 

diversos tipos de sistemas aquáticos (marinhos, de água doce 

e de água de transição) (PINNA et al., 2013). 

       Dessa forma, os macroinvertebrados bentônicos 

constituem um grupo de grande relevância ecológica em 

ambientes aquáticos, tendo em vista sua participação nas 

cadeias alimentares, sendo um dos principais elos das 

estruturas tróficas dos ecossistemas aquáticos (ABELLÁN et 

al., 2006). Esta comunidade apresenta características que 

viabilizam sua utilização em estudos ecológicos, tais como: 

diversidade de formas de vida e habitas, mobilidade limitada, 

grande número de espécies, possibilidade de toda a 

comunidade responder a alterações do ambiente e espécies 

com ciclo de vida longo (BRANDIMARTE et al., 2004). 

        A utilização da biomassa na avaliação da qualidade 

ambiental se faz importante para tentar compreender os 

impactos antropogênicos que os ecossistemas aquáticos 

sofrem. Uma vez que esta expressa à capacidade de 



BIOMASSA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO INDICADOR DE 
IMPACTO AMBIENTAL EM RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO 

153 
 

acumulação de energia e nutrientes pelos seres vivos em 

interação com as variáveis ambientais (MOREIRA-BURGER; 

DELITTI, 199); LIMA 2009). Desta forma, além da diversidade 

taxonômica, a biomassa pode ser também uma importante 

ferramenta ecológica, podendo descrever a estrutura e a 

distribuição das comunidades (BEGON et al.,1996).  

 Tendo em vista que através da avaliação da biomassa se 

pode identificar as potencialidades e as fragilidades dos 

ecossistemas aquáticos estudados, assim como avaliar 

impactos sofridos em consequências de ações antrópicas. 

Sendo este trabalho importante para futuros projetos de manejo 

e conservação de reservatórios no Semiárido.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade ambiental 

de reservatórios do semiárido e os diferentes níveis de ação 

antropogênica utilizando a biomassa de macroinvertebrados 

bentônicos como indicador biológico.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Área de estudo: Caracterização da Bacia do Rio 

Paraíba 

 

A bacia hidrográfica do Rio Paraíba (Figura 1) compõe o 

conjunto das 11 bacias presentes no estado da Paraíba, sendo 

considerada uma das mais importantes do semiárido 

nordestino. Apresenta uma área de 20.071,83 km², está 

compreendida entreas latitudes 6º51’31’’ e 8º26’21’’ Sul e as 

longitudes 34º48’35’’ e 37º2’15” Oeste de Greenwich. É a 

segunda maior bacia do estado da Paraíba, sendo formada  
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pela sub-bacia do Rio Taperoá e Regiões do alto, médio e baixo 

curso do rio Paraíba (AESA, 2012). 

 

Figura 1: Localização geográfica dos reservatórios e dos 
pontos de amostragem ao longo dos reservatórios Poções, 
Epitácio Pessoa e Argemiro de Figueiredo pertencentes à Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba, Paraíba, Brasil.  
 

 

 

O Reservatório Poções (Figura 1) é o primeiro a compor 

a sequência de reservatórios na Bacia do Rio Paraíba, está 

situado no riacho Mulungu pertencente à sub-bacia do alto 

Paraíba, com uma capacidade de acumulação máxima de 

29.861.562m³ e drenando uma área de 656km². Sendo seu 

potencial hídrico é utilizado para múltiplos fins: pesca, irrigação, 



BIOMASSA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO INDICADOR DE 
IMPACTO AMBIENTAL EM RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO 

155 
 

abastecimento, dessedentação de rebanhos e lazer (AESA, 

2012). É importante ressaltar que este será o receptor do canal 

de transposição do eixo leste do rio São Francisco para o 

Estado da Paraíba. 

O reservatório Epitácio Pessoa situa-se na divisa entre o 

alto e médio Paraíba, com uma bacia hidráulica de 26.784 ha e 

capacidade de acumulação máxima de 411.686.287 m³, 

segundo maior do estado. Sua principal utilização se dá para 

fins de abastecimento (20 municípios no estado), mas ainda 

verificam-se outras atividades, como: irrigação, pesca para 

comercialização e turismo (AESA, 2012). 

O reservatório Argemiro de Figueiredo localiza-se entre 

as regiões do médio e baixo rio Paraíba, com uma bacia 

hidráulica de 2.300 ha de área e capacidade de acumulação 

máxima de 253.000,000 m³,sua principal finalidade é o 

abastecimento das populações, mas ainda verificam-se outras 

atividades, como: irrigação e pesca (AESA, 2012).  

 

2.2 Desenho Amostral 

 

Foram distribuídos 20 pontos de amostragem para 

caracterização da comunidade bentônica na região litorânea em 

cada reservatório (Figura 1), totalizando 60 locais de 

amostragem considerando os três reservatórios. As coletas 

foram realizadas no período de maior volume hídrico 

(Dezembro 2011) e menor volume hídrico (Julho de 2012).  
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2.3 Macroinvertebrados Bentônicos  

 

As amostras de macroinvertebrados bentônicos foram 

coletadas com auxílio de draga Van Veen (477cm²),  foram 

acondicionadas em sacos plásticos e conservadas em formol a 

4%. Em laboratório as amostras foram lavadas em peneiras de 

malha 1 mm e 0,50 mm  e armazenadas em recipientes  

plásticos com álcool 70 %. Em seguida as amostras foram 

triadas em bandejas iluminadas contendo água. O 

procedimento de identificação foi realizado com auxílio de 

estereoscópico de luz e de bibliografias especializadas 

(MUGNAI et al., 2010; WARD &WHIPPLE, 1959; HAWKING & 

SMITH, 1997). As larvas de Chironomidae (Díptera, Insecta) 

foram identificadas ao nível de gênero (TRIVINHO-

STRIXINO,2011;TRIVINHO STRIXINO & STRIXINO, 1995).   

Para obtenção dos dados da biomassa dos 

macroinvertebrados bentônicos, os espécimes foram 

submetidos à pesagem em balança analítica de precisão de 

0,0001g e levados a estufa por 72h a 60ºC para secar e 

novamente serem pesados. No caso do Filo Mollusca, após 

este processo de pesagem, estes foram inseridos na mufla e 

incinerados a 500 ºC por 4 horas e novamente pesados.  

 

2. Análises de dados 

 

Para avaliar o agrupamento das métricas de distúrbio na 

zona inundável (RDis_IXinun.) e zona ripária (RDis_IXRip) em 

relação aos pontos de amostragem, Azevêdo (2013) realizou 

uma  análise de agrupamento, utilizando distância euclidiana 

(CLUSTER). A análise dos dados e da comunidade de 
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macroinvertebrados bentônicos foram realizadas obedecendo 

ao agrupamento inicial formado pelos locais de amostragem, 

separados pelos valores das métricas de distúrbio na zona 

ripária e zona inundável (RDis_IXRip. e RDis_IXinund), de 

acordo com (AZEVÊDO, 2013).  

Para verificar a existência de diferenças significativas da 

biomassa, entre os locais de amostragem com menor grau de 

distúrbio e maior grau de distúrbio antropogênico, foi realizada 

uma análise de significância, PERMANOVA utilizado 999 

randomizações onde p ≤ 0,05 

(PermutationalMultivariateAnalysisofVariance; Anderson et al., 

2008). Assim, foram definidos os seguintes fatores: Grupos 

(maior e menor distúrbio) e o volume hídrico (dois níveis: maior 

volume hídrico e menor volume hídrico).  

Os dados biológicos foram transformados em raiz quarta 

e tratados com distância de Bray-curtessendo consideradas 

diferenças significativas (p ≤ 0,05), seguindo o agrupamento de 

acordo com a formação de grupos para as métricas e realizada 

PERMANOVA para verificar a existência de diferença 

significativa entre os grupos de pontos de amostragem e os 

gêneros de Chironomidae (Díptera, Insecta). 

Para visualização dos grupos formados pela biomassa 

para visualização dos grupos de distúrbios, foi utilizada o box-

plot (Statística 7.0). As análises estatísticas foram realizadas no 

programa PRIMER-6 + PERMANOVA (Systat Software, Cranes 

Software InternationalLtd 2008) e no Statítica 7.0 (STATSOFT, 

inc, 2004). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A biomassa da fauna bentônica no grupo de maior 

distúrbio foi representada em grande quantidade pelas espécies 

exóticas: Melanoides tuberculatus (64,39 ± 66,36) e em menor 

proporção por Corbicula largillierti (Philippi, 1844) (1,11 ± 5,21), 

seguido pelo Díptera Chironomus(0,11 ± 0,46) no período de 

menor volume hídrico (Figura 3). No período de maior volume 

hídrico (Figura 2), M. tuberculatusrepresentou (31,12 ± 14,20) 

da comunidade bentônica, seguido por Planorbidae (7,43 ± 

11,68) e Chironomus (0,07 ± 0,28). 

No período de menor distúrbio, a biomassa do 

gastrópode exótico M.tuberculatus(Müller, 1774) (66,73 ± 

49,40)foi dominante em relação à biomassa dos outros táxons 

seguido por Oligochaeta (0,02 ± 0,04) e por Fissimentum(0,01 

± 0,04), no período de menor volume. No período de maior 

volume hídrico, no grupo de menor distúrbio, foi verificado a 

dominância do molusco M.tuberculatus (29,05 ± 12,69), seguido 

por Gomphidae (0,05 ± 0,14) e por Goeldichironomus (0,03 ± 

0,08).  

A biomassa da família Chironomidae, foi representada 

por nove gêneros de Díptera distribuídos entre os grupos de 

menor distúrbio e de maior de distúrbio, nos dois períodos 

amostrados sendo eles: Goeldichironomus, Fissimentum, 

Parachironomus, Aedokritus, Coelotanypus, Clinotanypus, 

Cladopelma, Chironomus, e Asheum(Tabela 1). 

 Considerando os dois períodos de amostragem, no 

grupo de menor distúrbio foram identificados os seguintes 

gêneros:Goeldichironomus, Fissimentum, Aedokritus, 

Cladopelma, Chironomus e Asheum. No grupo de maior 

distúrbio, os mesmos gêneros estiveram presentes com 
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exceção de Cladopelma (Tabela 1). No período de menor 

volume hídrico (2012) não houve diferença significativa da 

biomassa entre os grupos de distúrbio considerando o molusco 

M. tubercultus (PERMANOVA: Pseudo- F1, 59 = 0,79231; 

p=0,484). Mesmo excluindo o molusco M. tubercultus não foi 

verificada diferença significativa (PERMANOVA: Pseudo- F1, 59 

= 0,9865; p=0,436) entre os períodos de amostragem.  

 No período de maior volume hídrico (2011), houve 

diferença significativa da biomassa entre os grupos de distúrbio 

quando considerado o molusco exótico M. tuberculatus 

(PERMANOVA: Pseudo- F1, 59 = 3,3085 p= 0,02). Assim como 

também realizando a análise excluindo esse molusco, o 

resultado foi significativo (PERMANOVA: Pseudo- F1, 59 = 

2,3638 p= 0,004). 

 

Figura 2: Box-plot da biomassa de macroinvertebrados 
bentônicos no período de maior volume hídrico (2011), 
considerando os locais com menor e maior distúrbio 
antropogênico nos reservatórios da região semiárida. 
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Figura 3: Box-plot da biomassa de macroinvertebrados 
bentônicos no período de menor volume hídrico (2012), 
considerando os locais com menor e maior distúrbio 
antropogênico nos reservatórios da região semiárida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Média e desvio padrão para biomassa (m.g²) nos dois 
grupos de maior e menor distúrbio, nos períodos de menor 
volume hídrico e maior volume hídrico, amostrados no ano de 
2011/2012. 
 

      

      

COMUNIDADE 
BENTÔNICA Menor Distúrbio  Maior Distúrbio  

  Menor volume 
Maior 

volume 
Menor 
volume 

Maior 
volume 

MOLLUSCA     
Melanoidetuberculatus, 
Müller, 1774 66,73 ± 49,40 

29,05 ± 
12,69 

64,39 ± 
66,36  

31,12 ± 
14,20 

Corbiculalargiliert, 
Philippi, 1844 * * 

1,11 ± 
5,21 * 

Planorbidae * * * 
7,43 ± 
11,68 

     

ANÉLIDA     
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Oligochaeta 0,02 ± 0,04 0,01 ± 0,05 
0,02 ± 
0,05 

0,02 ± 
0,06  

Hirudínea 0,005 ± 0,02 * 
0,004 ± 

0,03 
0,01 ± 
0,03 

     

DIPTERA     

Ceratopogonidae * * 
0,002 ± 

0,01 * 
Chironomidae 
(Diptera)     
Goeldichironomus, 
Fittkau, 1965 * 0,03 ± 0,08  

0,004 ± 
0,01 

0,03 ± 
0,06 

Fissimentum, 
Cranston; Nolte, 1996 0,01 ± 0,04 

0,004 ± 
0,01 

0,009 ± 
0,03 

0,003 ± 
0,02  

Parachironomus, Lenz, 
1921 * * 

0,002 ± 
0,01 

0,005 ± 
0,02  

Aedokritus, Roback, 
1958 * 0,03 ± 0,06 

0,001 ± 
0,01 

0,001 ± 
0,01 

Coelotanypus, Kieffer, 
1913 * * * 

0,03 ± 
0,04 

Clinotanypus, Kieffer, 
1913 * * 

0,007 ± 
0,02 

0,001 ± 
0,01 

Cladopelma, Kieffer, 
1921 * 

0,004 ± 
0,01 * * 

Chironomus, Meigen, 

1803 0,009 ± 0,03 
0,008 ± 

0,03 
0,11 ± 
0,46 

0,07 ± 
0,28  

Asheum, 
Sublette&Sublette, 
1983 0,01 ± 0,03 

0,006 ± 
0,02 

0,005 ± 
0,02 *  

     

ODONATA     

Libellulidae * * * 
0,01 ± 
0,06 

Gomphidae * 0,05 ± 0,14 * 
0,02 ± 
0,10 

Coenagrionidae * * 
0,009 ± 

0,02 
0,007 ± 

0,02 

     

HETEROPTERA     

Corixidae * * 
0,002 ± 

0,01  
0,002 ± 

0,01 

     

EPHEMEROPTERA     
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A distribuição da biomassa entre os indivíduos que 

compõe uma comunidade esta diretamente relacionada ao seu 

funcionamento e pode refletir processos bióticos e abióticos 

básicos do ecossistema (STRAYER, 1986). Fato este 

comprovado com os gêneros de Chironomidae encontrados nos 

reservatórios estudados onde a biomassa foi uma importante 

ferramenta para compreender o estado que esses 

ecossistemas se encontram. 

Tomando por base a biomassa de macroinvertebrados 

como indicador de grau de alteração em ecossistemas 

aquáticos, pode-se observar que no período de menor volume 

hídrico no grupo de menor distúrbio, foi verificada a ocorrência 

de Oligochaeta bem como do gênero Fissimentum, sendo este 

um indicador de melhores condições ambientais, devido sua 

sensibilidade à poluição orgânica, em geral vivem em 

ambientes pouco impactados (ROQUE, 2000; LEAL et al., 

2004). 

Ainda no grupo de menor distúrbio no período de maior 

volume hídrico, além da elevada biomassa de M. tuberculatus, 

a presença do gênero Goeldichironomus em menor densidade 

comparado a sua ocorrência no grupo de maior distúrbio, indica 

esta uma espécie generalista, mas que em maiores densidade 

é indicador de ambientes impactados (LEITE, 2010).  

Baetidae * 
0,006 ± 

0,02 * * 

     

CRUSTACEA     

Decápoda * 0,01 ± 0,04 
0,004 ± 

0,01 
0,004 ± 

0,02 
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A elevada biomassa de M. tuberculatusem ambos os 

grupos é preocupante, em virtude da capacidade desse 

gastrópode causar desequilíbrios no ecossistema, causando 

mudanças na estrutura da comunidade bentônica, podendo 

levar a extinção de espécies nativas (HARKANTRA; 

RODRIGUES, 2004). Pelo fato de afetar diretamente as 

comunidades biológicas, em geral, colocam em risco a 

biodiversidade e o equilíbrio ecológico dos ecossistemas 

aquáticos. Além disso, pode também transmitir doenças ao 

homem, como por exemplo, a paragonimíase que afeta os 

pulmões (SANTOS; ESKINAZI-SANT’ANNA, 2010). 

Estudos realizados por Santana et al.(2009), mostraram 

a associação de poucas espécies, ou de um único grupo 

dominante de macroinvertebrados à perturbação antrópica. 

Como encontrado neste estudo, uma elevada predominância 

das espécies exóticas M. tuberculatus e C. largilliert em ambos 

os períodos estudados, principalmente no grupo de maior 

distúrbio antropogênico. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A biomassa foi uma boa ferramenta para a avaliação da 

qualidade ambiental, contudo para um melhor resultado foi 

atrelado a ela a avaliação da abundância. O presente estudo 

mostrou que os valores da biomassa dos gêneros de 

Chironomidae contribuem na avaliação da qualidade ambiental 

de reservatórios, onde a maior biomassa de gênero 

Fissimentum foi registrada no grupo de menor distúrbio visto 

que sua presença se dá em locais pouco impactados, assim 

comofoi registrada a ocorrência do Díptera Chironomus no 
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grupo de maior distúrbio, sendo este um forte indicador de 

ambientes impactados.   

São necessários mais estudos avaliando a biomassa para 

comprovar a eficácia dessa ferramenta na região semiárida, 

considerando uma maior quantidade de reservatórios 

localizados em ecorregiões diferenciadas, para uma melhor 

definição do nível e dos locais de distúrbio e consequentemente 

da qualidade ambiental desses ecossistemas.  
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RESUMO: Descargas de esgotos industriais, domésticos sem 
tratamento e a utilização extensa de fertilizantes na agricultura, 
vêm contaminando rios, lagos e mananciais de abastecimento 
público, provocando o aumento das concentrações de 
nutrientes fosfatados e nitrogenados, causando a eutrofização 
artificial, que tem como principal consequência florações de 
cianobactérias. Vários gêneros de cianobactérias são 
produtores toxinas, chamadas cianotoxinas, que podem causar 
danos tanto a biota aquática quanto à saúde humana. As 
cianotoxinas podem ser divididas em três grupos: as 
neurotoxinas, as hepatotoxinas e as dermatotoxinas. Objetivou-
se neste estudo: 1-Realizar uma análise cienciométrica sobre a 
temática cianobactérias e cianotoxinas; 2-Apresentar as 
principais técnicas utilizadas para remoção decianobactérias e 
cianotoxinas. De forma geral, a análise cienciométrica indicou 
uma tendência de aumento quanto ao número de publicações 
envolvendo cianobactérias nos últimos anos. No entanto, o 
déficit de estudos envolvendo cianobactérias e cianotoxinas 
indicam a necessidade de estudos futuros sobre a ocorrência e 
toxicologia desses organismos, uma vez que suas cianotoxinas 
pode causar danos ao ser humano. Entre as variadas 
tecnologias mais usadas para a remoção eficiente de 
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cianobactérias de cianotoxinas estão a pré-oxidação usando-se 
ozônio, derivados de cloro, peróxido de oxigênio, e a adsorção 
por carvão ativado em pó ou granular e argilas organofílicas 
adsortivas.   
Palavras-chave: Eutrofização. Toxina. Saúde Pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a crescente eutrofização artificial nos 

ecossistemas aquáticos tem sido produzida por atividades 

humanas que vêm causando o aumento do aporte de nutrientes 

nitrogenados e fosfatados nesses sistemas. Este 

enriquecimento produz mudanças na qualidade da água, tais 

como redução de oxigênio dissolvido, mortandade de peixes e 

o aumento da incidência de proliferação de cianobactérias 

(AZEVEDO et al., 1994; ESTEVES, 2011).  

Uma das grandes preocupações mundiais quanto perda 

de qualidade da água é a proliferação de cianobactérias em 

ecossistemas aquáticos (MORENO et al., 2011). Estes 

microrganismos são potencialmente produtores toxinas. A 

proliferação de cianobactérias produtoras de toxinas nos corpos 

d'água pode afetar a qualidade da água e aumentar o risco de 

toxicidade (MAGALHÃES et al., 2001). As cianotoxinas podem 

causar desde irritações cutâneas a intoxicações agudas e 

crônicas na biota aquática e seres humanos (FALCONER, 

2005; CALIJURI et al., 2006); FROSCIO et al., 2008). Em todo 

o mundo, os problemas associados com cianobactérias estão 

aumentando, especialmente em áreas que apresentam altas 

taxas de urbanização e crescimento populacional, e que não 

dispõem de tratamento adequado de água e esgotos 

(CAMACHO  et al., 2012). Diante do exposto, objetivou-se neste 
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estudo: 1-Realizar uma análise sobre o direcionamento dos 

estudos sobre cianobactérias e cianotoxinas (análise 

cienciométrica) no intuito de gerar informações que possam 

fomentar novos estudos sobre estes microrganismos; 2-

Apresentar as principais técnicas utilizadas para remoção de 

cianobactérias e cianotoxinas. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a análise cienciométrica utilizou-se o banco de 

dados “SciVerse Scopus”, cujo acesso foi realizado no período 

de 15 de Abril a 05 de Maio de 2016. Foi realizada uma busca 

de todos os itens que possuía no título, resumo ou palavras-

chave, as palavras cianobactérias e cianotoxinas. Os 

documentos foram analisados a partir de 1996, primeiro ano de 

registro para o termo, até 2015. As seguintes informações foram 

obtidas para cada documento: A) Número de publicações por 

ano, B) Tipo de trabalho, C) Nome do periódico em que o 

trabalho foi publicado, D) Área de concentração, E) País de 

publicação e F) Autores das publicações. 

Para a exposição das principais técnicas utilizadas para 

remoção de cianobactérias e cianotoxinas, foram utilizados 

recursos como dissertações de mestrado e artigos científicos, 

além de livros que abordam o tema em estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As cianobactérias são microrganismos procariotos, 

fotossintetizantes e aeróbicos (MOLICA; AZEVEDO, 2009) 

Constituem juntamente com os demais organismos 

fitoplanctônicos, a base da cadeia alimentar aquática e uma 
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importante fonte de oxigênio, além de desempenhar um 

importante papel nos processos de ciclagem de nutrientes 

(YOO et al., 1995). Entretanto, havendo condições ambientais 

favoráveis podem adquirir taxas de crescimento elevadas, 

proliferando rapidamente e originando as florações (AZEVEDO 

et al., 2002), que podem ocasionar sérios problemas no 

ambiente aquático com efeitos ao longo de toda a cadeia 

alimentar. 

As cianobactérias possuem uma alta plasticidade a 

adaptações bioquímicas, fisiológicas, genéticas e reprodutivas, 

o que garantiu a esses microrganismos a sua ocorrência em 

diversos ambientes terrestres e aquáticos  como rios, estuários 

e mares (BRANDÃO; DOMINGOS, 2006). Seu sucesso 

adaptativo é decorrente do desenvolvimento de determinadas 

estruturas, como os vacúolos gasosos em algumas espécies, 

que permitem sua migração vertical na coluna d'água, em busca 

de intensidades de luz adequada e nutrientes necessários ao 

seu desenvolvimento (MOLICA, 1996). Outras cianobactérias 

podem apresentar heterocistos, células com parede celular 

dupla, cuja função é fixar o nitrogênio molecular (BRANDÃO; 

DOMINGOS, 2006). Outros grupos de cianobactérias em 

período de dessecação podem se converterem em acinetos, 

células que conferem às cianobactérias resistência ao 

ressecamento, permitindo a sobrevivência desses organismos 

por muitos anos em ambientes com escassez hídrica 

(CALIJURI; ALVES; SANTOS, 2006). Por exemplo, o sucesso 

de cianobactérias em lagos e reservatórios, tem sido atribuido 

a fatores como a estabilidade física da coluna d’água, pH e 

temperaturas elevadas (SHAPIRO, 1990; PAERL; HALL; 

CALANDRINO, 2011). 
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Foram localizados 64 documentos com as palavras 

cianobactérias no titulo, palavras-chave ou resumo. Estes foram 

publicados em 30 meios de comunicação cientifica, no entanto 

a maior parte dos trabalhos foi publicada na revista Oecologia 

Brasiliensis (n=8). 

O primeiro estudo utilizando esse termo foi publicado em 

1996 (n=1), Fig. (1). Foi a partir de 1999 que as publicações 

começaram a serem anuais. Nos anos de 1997, 1998, 2000 e 

2003 não foram observadas publicações com relação ao tema 

cianobactérias, Fig. (1). Os anos em que mais se publicaram 

estudos sobre a temática supracitada foram 2009 (n=8), 2011 

(n=10) e 2015 (n=7). Sendo assim, é notável o aumento no 

numero de publicações entre os anos de 2009 e 2015, Fig. (1).  

 

Figura 1. Número de publicações com a temática 
cianobactérias por ano. 

 
  

A maior parte dos trabalhos (n=59, ou 92,2%) foi 

publicada na forma de artigo científico. A maior parte dos 

estudos está dentro da área de concentração de Ciências 

Agrárias e Biológicas (n=35) seguida de Ciências Ambientais 

(n=28).  
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Com relação aos autores que mais escreveram sobre a 

temática cianobactérias, se destacam Maria Cristina 

Benintende (n=3), Silvia Mercedes Benintende (n=3), Maria do 

Carmo Bittencourt-Oliveira (n=3), Cecilia Isabel Sánchez 

(n=3),  Aloysio da Silva Ferrão-Filho (n=3),  Ariadne do 

Nascimento Moura (n=3) e Sandra Maria Feliciano de Oliveira 

e Azevedo (n=3).  

Entre os países em que se observaram publicações com 

a temática cianobactérias, os que mais se destacaram com 

relação ao número de publicações foram o Brasil (n=41), 

Argentina (n=10), Espanha (n=4), Costa Rica (n=3), Colômbia 

(n=2), México (n=2) e Estados unidos (n=2), Fig. (2). 

 

Figura 2. Número de publicações com a temática 
cianobactérias por país. 

 

 

A principal preocupação com o aumento da ocorrência 

de cianobactérias em mananciais de abastecimento, é a sua 
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potencial capacidade de produzir e liberar cianotoxinas para o 

meio líquido (MORENO et al., 2011). 

A exposição de seres humanos as cianotoxinas podem 

ocorrer por diversas vias: Contato dermal, inalação, ingestão 

oral, intravenosa (hemodiálise) e através da bioacumulação na 

cadeia alimentar (CALIJURI; ALVES; SANTOS, 2006). 

Existem cerca de 40 gêneros de cianobactérias descritos 

como produtores de cianotoxinas nocivas, podendo este 

número estar subestimado mediante dificuldades relacionadas 

à identificação taxonômica (CARMICHAEL, 2008). Os principais 

gêneros tóxicos descritos são: Microcystis, Cylindrospermopsis, 

Dolichospermum, Nodularia, Oscillatoria, Trichodesmium, 

Schizothrix, Lyngbya (DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 

2010). 

Conforme suas estruturas químicas, as cianotoxinas 

podem ser incluídas em três grandes grupos bioquímicos: os 

peptídeos cíclicos, os alcalóides e os lipopolissacarídeos (LPS). 

Entretanto, por suas ações toxicológicas em mamíferos as 

cianotoxinas são classificadas como hepatotoxinas, 

neurotoxinas e dermatotoxinas (CHURRO et al., 2012), sendo 

as últimas produzidas por cianobactérias em geral (CALIJURI; 

ALVES; SANTOS, 2006). 

Dentre as cianotoxinas, as hepatotoxinas, são as 

causadoras mais comuns das intoxicações. São produzidas 

pelos gêneros: Microcystis, Dolichospermum, Plankthotrix e 

Nodularia (DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). 

Apresentam ação mais lenta, podendo provocar a morte em 

intervalos de poucas horas a poucos dias, resultante de 

hemorragia intra-hepática e choque hipovolêmico (AZEVEDO et 

al., 1994). As principais hepatotoxinas são as microcistinas e as 

nodularinas. Essas cianotoxinas penetram nos hepatócitos por 
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meio de receptores de ácidos biliares e promovem uma 

desorganização dos filamentos intermediários e dos 

microfilamentos de actina, que são polímeros proteicos que 

formam o citoesqueleto do hepatócito (FALCONER, 1991), o 

que leva consequentemente a perda da arquitetura do fígado e 

a graves lesões hepáticas. Essas cianotoxinas são também 

consideradas potentes promotoras de tumores hepáticos 

(FALCONER, 1991). 

Outra hepatotoxina é cilindrospermopsina, produzidas 

por diversos gêneros de cianobactérias como: Aphazinomenon, 

Cylindrospermopsis, Raphidiopsis, Dolichospermum e 

Umemzakia (DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). A 

cilindrospermopsina provoca inibição da síntese proteica 

(CHORUS; BARTRAM, 1999). 

As neurotoxinas são produzidas por espécies dos 

gêneros Dolichospermum, Aphanizomenon, Oscillatoria, 

Cylindrospermopsis, Plankthotrix, Trichodesmium e Lyngbya 

(DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). Afetam as 

transmissões dos impulsos nervosos, provocando paralisação 

da atividade muscular e, consequentemente, parada 

cardiorrespiratória (MOLICA; AZEVEDO, 2009). Apresentam 

ação rápida, provocando a morte de animais em intervalos de 

poucos minutos ou poucas horas (MOLICA, 1996). São 

exemplos de neurotoxinas: anatoxina-a, homoanotoxina-a e 

anatoxina-a(s). A ação da anatoxina-a e homoanotoxina-a se 

dá pela ligação irreversível aos receptores de acetilcolina, não 

sendo degradadas pela acetilcolinesterase, o que as fazem agir 

como um bloqueador neuromuscular (CARMICHAEL, 1992; 

CHORUS; BARTRAM, 1999). Já a anatoxina-a(s) inibe a ação 

da acetilcolinesterase, impedindo que esta promova a 

degradação da acetilcolina ligada aos receptores (BRANDÃO; 
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DOMINGOS, 2006). A anatoxina-a(s), homoanotoxina-a e a 

anatoxina-a provocam a superestimulação muscular, seguida 

de fadiga e paralisia, que em músculos respiratórios pode ser 

letal. 

As saxitoxinas e neosaxitoxinas são neurotoxinas da 

classe das PSP (Paralytic Shellfish Poison) que atuam pela 

interrupção da comunicação entre os neurônios e as células 

musculares, através dos canais de sódio, impedindo a 

propagação do impulso nervoso e provocando 

consequentemente paralisia muscular (CALIJURI et al., 2006; 

DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). 

As dermatotoxinas são produzidas por todos os gêneros 

de cianobactérias. São toxinas irritantes ao contanto com a 

pele. São exemplos de dermatotoxinas os lipopolisacarídeos 

(LPS), debromoaplisiatoxina, lingbiatoxina (CHORUS; 

BARTRAM, 1999). Os LPS provocam irritação ao contato 

(CALIJURI et al., 2006). As debromoaplisiatoxinas e 

lingbiatoxinas provocam inflamação e são potentes promotores 

de tumores (DI BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010). 

Com relação aos termos cianobactérias e cianotoxinas 

no titulo, palavras-chave ou resumo, foram localizados 12 

documentos O primeiro estudo utilizando esses termos foi 

publicado no ano 2009 (n=1). Foi a partir de 2009 que as 

publicações começaram a serem anuais, Fig. (3). 

No ano de 2014 não foram observadas publicações 

efetivas com relação à temática cianobactérias e cianotoxinas. 

O ano em que mais se publicaram estudos com a temática 

supracitada foi 2009 (n=3), Fig. (3). 
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Figura 3. Número de publicações com a 
temática cianobactérias e cianotoxinas por ano. 

 

 

Todos os estudos (n=12, ou 100%) envolvendo à 

temática cianobactérias e cianotoxinas, foram publicados em 

forma de artigo científico. Estes foram publicados em 8 (oito) 

meios de comunicação cientifica. No entanto a maior parte dos 

trabalhos foi publicada nas revistas Brazilian Journal of Biology 

(n=3) e Oecologia Brasiliensis (n=3). A maior parte dos 

trabalhos está dentro da área de concentração Ciências 

Agrárias e Biológicas (n=7) e Ciências Ambientais (n=7).  

Com relação aos autores que mais escreveram sobre a 

temática cianobactérias e cianotoxinas estão Maria do Carmo 

Bittencourt-Oliveira (n=2) e Ariadne do Nascimento Moura 

(n=2). Dentre os países em que se observaram publicações 

com a temática cianobactérias e cianotoxinas, os que mais se 

destacaram com relação ao número de publicações foram o 

Brasil (n=11) e Argentina (n=2), Fig. (4), o que de certa forma 

indica a preocupação com relação à ocorrência desses 

organismos em ecossistemas aquáticos do nosso país. 
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Figura 4. Número de publicações com a temática 
cianobactérias e cianotoxinas por país. 

 

 

Embora o número de publicações efetivas sobre a 

temática cianobactérias cianotoxinas não seja elevado, 

sinalizam uma grande lacuna que dever ser preenchida por 

estudos posteriores, uma vez que as cianobactérias são 

organismos potencialmente produtores de toxinas que podem 

ser letais para a biota aquática e seres humanos. 

A presença de cianobactérias e cianotoxinas em 

mananciais destinados ao abastecimento público, além de 

puder trazer problemas de saúde pública, resulta em 

dificuldades operacionais do sistema de tratamento 

empregado, aumentando os custos do tratamento. A presença 

de cianobactérias em ETAs (Estação de Tratamento de Águas) 

pode causar problemas operacionais em várias etapas de 

tratamento, tais como dificuldade de coagulação e floculação, 

baixa eficiência do processo de sedimentação, colmatação dos 

filtros e aumento da necessidade de produtos para a 

desinfecção (CAMPINAS et al., 2002). No Brasil, a maioria das 

estações de tratamento de água realizam apenas tratamento 
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convencional, sendo que este, não é capaz de remover as 

cianotoxinas que podem estar presentes na água 

(RODRIGUES et al., 2016). 

Estudos com relação à remoção de cianobactérias e 

cianotoxinas, englobam uma ampla variedade de tecnologias, 

desde as mais simplificadas, como a filtração lenta, e os 

processos convencionais, até a adoção de etapas de pré e pós-

oxidação utilizando diversos oxidantes como o ozônio e o cloro 

(LAPOLLI; CORAL; RECIO, 2011).  

Entre as técnicas mais utilizadas para a remoção de 

cianobactèrias e cianotoxinas, estão a pré-oxidação usando-se 

ozônio, derivados de cloro, peróxido de hidrogênio, a  radiação 

ultravioleta e a adsorção por carvão ativado e argilas 

organofílicas adsortivas Outro método altamente eficiente neste 

sentido é a filtração em membrana (microfiltração, ultrafiltração 

e nanofiltração). 

Estudos realizados por Ferreira e Motta Marques (2009), 

em escala de bancada, com a argila modificada Phoslock® 

demonstrou uma remoção altamente significativa de  fósforo 

reativo dissolvido (>99%) e consequente redução efetiva 

(>94%) da densidade da cianobactéria Microcystis aeruginosa. 

Pesquisa de  Qiao et al. (2005), utilizando a radiação UV 

combinada com o peróxido de hidrogênio (H2O2), promoveu a  

remoção de 94,83% da microcistina presente na água. 

Mondardo, Sens e Melo Filho (2006), em escala de 

bancada, com a pré-ozonização, obtiveram melhores 

resultados quando comparados aos ensaios realizados com a 

pré-cloração. Neste estudo, o emprego da pré-ozonização 

demonstrou ser uma alternativa eficiente para o pré-tratamento 

de água com elevada concentração de microalgas e 
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cianobactérias que utiliza a técnica da filtração direta como 

processo de potabilização.  

A técnica de pré-cloração é uma prática realizada em 

muitos sistemas de tratamento de água que visa promover a 

remoção/inativação de microalgas e cianobactérias 

(MONDARDO; SENS; MELO FILHO, 2006). Alguns problemas  

como a formação de  trialometanos (THM), produtos altamente 

carcinogênicos, já foram reportados com a utilização desse tipo 

de pré-tratamento em águas de mananciais com elevadas 

densidades de fitoplâncton (MONDARDO; SENS; MELO 

FILHO, 2006). 

A pré-oxidação com o ozônio, apresenta alta eficiência 

de remoção de cianotoxinas. Estudos de Miao e Tao (2009), 

com pré-oxidação utilizando o ozônio demonstrou uma 

eficiência de 75,3% na remoção de Microcystis aureginosa e de 

89,3% de microcistinas-RR e de 95,7% na remoção de 

microcistina-LR. 

A pré e pós-oxidação tem demonstrado resultados 

satisfatórios quanto à remoção de cianobactérias, mas é 

preciso ter cautela ao utilizar esses métodos, uma vez que suas 

aplicações podem aumentar os níves de cianotoxinas na água, 

mediante lise das células das cianobactérias (LAPOLLI; 

CORAL; RECIO, 2011). 

O carvão ativado apresenta uma boa eficiência na 

remoção de cianotoxinas, seja ele em pó (CAP) ou granular 

(CAG).  Em estudos de Cook e Newcombe (2002), utilizando  o 

CAP, observou-se a eficiência da remoção de microcistinas na 

seguinte ordem: microcistina-RR (100%), microcistina-YR 

(80%), microcistina-LR (70%) e microcistina-LA (30%). Já 

estudos com o carvão ativado granular demonstrou uma 



DIRECIONAMENTO DOS ESTUDOS E TÉCNICAS DE REMOÇÃO DE 

CIANOBACTÉRIAS E CIANOTÓXINAS 

180 
 

eficiência maior que 95% na remoção de hepatoxinas, e de 95% 

na remoção de neurotoxinas (FALCONER et al., 1989), 

Em estudos de Müller (2008), foi testada a eficiência do 

CAP de diferentes origens, como madeira, osso, antracito e 

coco, para a remoção de microcistina em água para 

abastecimento. O CAP originado da madeira foi o mais eficiente 

quanto à remoção de microcistina.  

O uso de CAG incorporado na ETA em colunas de 

filtração no final do tratamento mostra excelente eficiência de 

remoção de cianotoxinas, facilidades de instalação, operação e 

manutenção, além de dar flexibilidade ao sistema de 

tratamento, já que este fica retido dentro da coluna e não 

aumenta a formação de lodo, como ocorre com a utilização do 

CAP. Diversos estudos demonstraram a eficiência na remoção 

de cianobactérias (células inteiras) e elevadas concentrações 

de cianotoxinas, atingino valores de microcistina-LR inferiores 

ao limite de 1 µg.L1 da Portaria 2.914/2011-Ministério da Saúde, 

utilizando-se o sulfato de alumínio e condições controladas das 

etapas de coagulação, floculação e sedimentação, seguidas de 

filtração por filtros de areia e colunas de CAG (SANTIAGO, 

2008; GUERRA, 2012).  

Embora apresente uma alta eficiência na remoção de 

cianobactérias e cianotoxinas, o uso de carvão ativado 

apresenta problemas relacionados com a adsorção, ou seja, 

com o tempo esse material sofre redução na capacidade 

adsortiva, em virtude da matéria orgânica presente na água 

(LEE; WALKER, 2006). 

Apersar de apresentar elevados custos, as técnicas de 

separação por membranas se apresentam como promissoras 

no âmbito da remoção de cianobactérias e cianotoxinas em 

águas de abastecimento (HITZFELD et al., 2000). Em estudos 
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de Mierzwa (2006), utilizando-se membrana de ultrafiltração, 

ocorreu uma remoção de quaser 100% de algas e 

cianobactérias. Já em estudos de Texeira e Rosa (2005), 

utilizando-se a técnica de nanofiltração, foi reportada a redução 

de microcistina e anatoxina-a em quaser sua totalidade. 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De forma geral, a produção científica sobre a temática 

cianobactérias tem aumentado nos últimos anos. Isso é 

decorrente da dominância das cianobactérias em ecossistemas 

aquáticos ser um problema preocupante, visto que vários 

gêneros destas são capazes de produzirem toxinas que podem 

afetar tanto a biota aquática quanto seres humanos.  A maior 

parte das publicações com relação ao tema cianobactérias e 

cianotoxinas foi realizada no Brasil, o que de certa forma 

demonstra o interesse de pesquisadores brasileiros nessa área. 

No entanto, há muito para se estudar e elucidar com relação à 

ocorrência e toxicologia desses organismos, sobretudo em 

ecossistemas aquáticos do Semiárido Brasileiro, sistemas 

extremantes vulneráveis as mudanças climáticas, e a escassez 

hídrica e em que a ocorrência de cianobactérias é frequente. 

Embora exista uma gama de técnicas destinadas a 

remoção de cianobactérias e cianotoxinas, e devido a 

peculiariadade de cada uma delas, faz-se necessário testar a 

eficiência de cada método, com águas que possuem diferentes 

níveis de cianobactérias e cianotoxinas. 
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RESUMO: Nos dias atuais se faz necessário oferecer uma 
educação voltada ao exercício crítico da cidadania, como 
função primordial das políticas públicas educacionais. Muitas 
pesquisas têm apresentado discussões sobre a necessidade de 
construir estratégias ao qual abordem temas que reflitam 
interesses, necessidades e vivências dos estudantes, utilizando 
recursos didáticos que explorem os aspectos sensoriais, 
psicológicos e afetivos dos alunos. Nesse sentido, o uso de 
hortas vem atuando como uma ferramenta auxiliar ao processo 
de ensino e aprendizagem dos conteúdos ambientais. Desta 
forma, a presente pesquisa busca implantar uma horta 
hidropônica como metodologia de ensino para alunos do 3º ano 
do Ensino Médio de uma escola pública do Município de Juarez 
Távora-PB. A constatação dos resultados foi realizada através 
da observação nas mudanças do comportamento, práticas e 
interação dos discentes que participaram integralmente e/ou 
parcialmente das atividades em grupo, juntamente, aos 
educadores. Os resultados expressam que a introdução da 
horta hidropônica no ambiente educacional foi bem aceita pelos 
estudantes, contribuindo para facilitar o seu aprendizado, onde 
uma grande maioria afirmou que as situações do cotidiano, 
presentes no recurso didático, ajudaram no entendimento de 
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temas ambientas, tornando a aula mais dinâmica, 
contextualizada e envolvente. Logo, fica evidente que a 
utilização de materiais didáticos desta natureza se configura 
como uma ferramenta potencializadora para a promoção da 
aprendizagem dos conteúdos ambientais. 
Palavras-chave: Horta hidropônica. Ensino médio. Recursos 

didáticos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A Educação Ambiental (EA) surgiu da preocupação da 

sociedade com o futuro da vida e com a qualidade de vida das 

futuras gerações (CARVALHO, 2004, p. 51). O termo EA surgiu 

em 1965, durante a Conferência em Educação na Universidade 

de Keele, na Grã-Bretanha, como parte essencial da educação 

de todos os cidadãos, e seria vista daí em diante e por muito 

tempo como sendo essencialmente voltada a conservação do 

meio natural e a ecologia aplicada (DIAS, 2000, p.78). 

Segundo Guimarães (2004), o modelo arcaico de ensino 

de transmissão de conteúdos ainda é muito forte atualmente. 

Então, para combater essas práticas, assim como a 

transformação da teoria e dos discursos em ações 

pedagógicas crítico-reflexivas e prática ainda é um grande 

obstáculo. Desta forma, é cada vez mais necessário que o 

educador enquanto responsável pela formação de seus 

discentes aja efetivamente, no intuito de proporcionar o 

conhecimento necessário para que eles possam entender e 

criar suas posições, mas, sobretudo contribuir para a 

disseminação de práticas voltadas para a melhoria da postura 

da sociedade. 

Remetendo a uma visão mais moderna e a dimensão 

político-pedagógica, a Educação Ambiental pode definir-se 
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como uma educação crítica voltada para a cidadania. Uma 

cidadania expansível, inclusiva como objeto de direitos a 

integridade dos bens naturais dos quais depende a existência 

humana. Nesse sentido, uma Educação Ambiental crítica 

deveria ser base fomentadora dos elementos para a formação 

de um sujeito capacitado a identificar as diversas 

idiossincrasias conflituosas das relações sociais (CARVALHO, 

2004). 

Fica notório também que a transformação das práticas 

pedagógicas no ambiente escolar, no sentido de serem 

reflexivas e participativas, é ainda um processo que desafia a 

grande maioria dos professores. 

Concomitantemente a outros aspectos, a horta 

hidropônica em ambiente escolar trabalha envolvendo a escola 

como um todo: planejamento, construção e desenvolvimento, 

além da realização de atividades inerentes e a promoção de 

novas possibilidades para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando a 

multiplicidade das formas de aprender, é uma alternativa como 

laboratório vivo para o ensino de ciências. Já que a hidroponia 

é uma técnica que consiste em cultivar as plantas sem utilizar 

solo, ou seja, utilizando apenas água e substâncias nutritivas 

nela diluídas, para o mantimento e o desenvolvimento do 

cultivo. 

A técnica hidropônica apresenta características 

importantes como: exigência de menos espaço para seu 

desenvolvimento devido seu sistema radicular ser mais 

compacto, suprimento mais eficiente de nutrientes devido à 

pronta disponibilidade para absorção pelas plantas, otimização 

do espaço produtivo que permite uma produção até quatro 

vezes maior que em outros modelos, alta qualidade e sanidade 
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dos espécimes produzidos, pois não precisa de aplicação de 

agrotóxicos. 

Assim, quando compararmos a aplicabilidade da 

utilização de uma horta como ferramenta didática com as 

aptidões inerentes à modalidade de hortas hidropônicas fica 

aparente a compatibilidade de ambos os métodos para a 

promoção de um ensino de qualidade. 

Desta forma, pretendemos implantar uma pesquisa 

educacional envolvendo um tema ambiental que 

especificamente tem a capacidade de instigar a comunidade 

escolar para repensar sua postura através da vivência de uma 

nova realidade e dá meios para que adotem novas posturas 

pessoais e coletivas na relação com o meio natural. 

Objetivou-se sobretudo implantar uma horta hidropônica 

como metodologia de ensino na Escola Estadual do Ensino 

Fundamental e Médio Dom Adauto, no município de Juarez 

Távora – PB. Outras ações positivas oferecidas aos discentes 

com esse método é a confrontação de situações que instigam 

questionamentos interessantes, dúvidas que mobilizem o 

processo de indagações acerca de como as hortas 

hidropônicas podem contribuir para reflexão sobre preservação 

do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à 

degradação do solo, poluição das águas, contaminação por 

agrotóxico. 

Outro fator importante para esta pesquisa é a 

comprovação da admissibilidade da técnica hidropônica para o 

ensino das Ciências Agrárias. Atuando de suporte à utilização 

de modelos práticos como meio motivador dos discentes. 

Adotamos como metodologia na indumentária deste 

trabalho, a técnica de pesquisas, no qual através da criação e 

execução de um aparato de produção hidropônica de mudas 
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vegetais da espécie alface (L. Sativa) (americana grandes 

lagos 659), e da avaliação da aplicabilidade dessa ferramenta 

educacional como proposta válida à indução de diversos 

aspectos relacionados com: ciências agrárias, biologia, 

química, sustentabilidade, meio ambiente, e conservação de 

recursos não renováveis. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Dom Adauto, localizada na Avenida 

Adalberto Pereira de Melo nº18, no município de Juarez 

Távora-Paraíba, única escola deste município ao qual 

disponibiliza o ensino médio, mesmo possuindo espaço físico 

mínimo para acomodar a comunidade acadêmica, e nenhum 

acompanhamento psicológico e pedagógico de profissionais 

específicos destas áreas, a mesma apresenta excelentes 

profissionais, que buscam o mesmo princípio, o 

desenvolvimento sócio-politico-educacional do educando.   

A pesquisa é do tipo qualitativo, porque empreende a 

explicação de um fenômeno que não necessariamente pode 

ser completamente mensurado por análise de dados, já que a 

realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. E assim 

sendo, levam-se em consideração, traços subjetivos e 

particularidades, cujos pormenores não podem ser traduzidos 

apenas em números quantificáveis. 

Sobre a pesquisa qualitativa, Maanem (1979), afirma 

que a expressão pesquisa qualitativa reflete um trabalho que 

objetiva traduzir e/ou expressar o sentido dos fenômenos do 

mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre a teoria, contexto e ação. Neste trabalho, a 
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pesquisadora atuou realizando levantamentos bibliográficos e 

sobre o potencial de aplicabilidade do método de hortas 

escolares na modalidade de hortas hidropônicas, como 

ferramentas didáticas, estruturadas para o ensino de ciências 

e biologia (além de outros componentes similares às Ciências 

Agrárias), associando esses conceitos verificando, e 

caracterizando-os de acordo com o seu potencial de tornar-se 

uma técnica de ensino. 

A coleta de dados mais específicos foi realizada através 

de uma pesquisa documental nas modalidades física e online, 

em diversos trabalhos e periódicos de fundo didático 

educacional, assim como no rebuscamento de bibliografias 

inespecíficas, porém relacionáveis ao tema. 

 

2.1 TÉCNICA DA HORTA HIDROPÔNICA COMO 

FERRAMENTA EDUCACIONAL ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Segundo Lipai (2010), é atribuído ao estado o dever de 

promover a educação ambiental a todos os níveis de estudo e 

a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente (em consonância com o art. 225, inciso VI da 

Constituição brasileira de 1988). A definição de educação 

ambiental é dada no artigo 1° da lei n° 9.795/99, na forma de 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

possam construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente. 

O trabalho com as hortas no ambiente educacional 

possui um enorme potencial inclusivo, pois, a atuação em 

ações extraclasse desse tipo tem a capacidade de estimular 

aspectos como a curiosidade, motivação além da sinestesia 
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básica de todos os envolvidos; esse fator é evidenciado por 

Kaufman (1998) quando comenta: as cidades estão cada vez 

mais longe do meio natural e os ciclos da natureza são longos, 

lentos e pouco cotidianos para a vida das pessoas. Assim, a 

horta escolar em compensação é um espaço onde todas as 

partes compartilham as mesmas emoções ao plantar, cuidar e 

colher, ou seja, a horta é um sistema vivo, um conjunto de 

elementos que se relacionam. 

Conforme afirma Ribeiro (2005), a escola que opta por 

desenvolver uma horta orgânica quase sempre tem como 

objetivos melhorar a qualidade da merenda escolar, servir de 

estudo do meio para as diversas disciplinas e ser um tema 

gerador para se tratar questões relacionadas à conservação 

ambiental como: equilíbrio dos ecossistemas, conservação de 

solos e florestas, controle biológico, problemas causados ao 

ambiente pelo uso de agrotóxicos, diversidade biológica entre 

outros. 

 

2.2 REGISTRO DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA HORTA 

HIDROPÔNICA COMO DIFUSORA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM SALA DE AULA 

 

Com o objetivo de definir a real benesse da utilização 

dos métodos, como a criação de hortas hidropônicas em sala 

de aula sob a forma de um fator para melhorar os aspectos 

deficitários em interesse por parte dos alunos pela interação 

com o meio ambiente, consciência ambiental, compreensão da 

importância dos recursos naturais e concepção de ambientes, 

entre outras temáticas de interesse de discentes e docentes. 

Essa pesquisa tem o papel de atuar como indexador de 

conteúdos afins de embasamento técnico, legal e prático não 
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apenas para um público alvo restrito, mas, para que todo e 

qualquer profissional educador que objetive melhorar o aspecto 

qualitativo do ensino retenha na análise deste trabalho a 

capacidade de entender a importância da aplicação desse 

método educacional no seu ambiente de ensino. 

A realização do procedimento retratado neste trabalho 

aconteceu em vários momentos os quais podemos classificar 

em sete etapas: 

1ª etapa – Pesquisa documental e análise bibliográfica: 

nesta etapa foi feita a busca por informações pertinentes ao 

embasamento pedagógico e histórico-social da utilização das 

técnicas de hortas hidropônicas didáticas ou técnicas similares 

empregadas na dimensão do trabalho; 

2ª etapa – Escolha da situação e do espaço para o 

trabalho: escolha do local onde será realizado o trabalho, 

seguida em primeiros contatos com a gestão da instituição de 

ensino e o agente educador com os quais será firmada a 

parceria, contatos iniciais com os discentes, e realização de 

uma atividade coletiva explicando o decurso procedimental do 

trabalho; 

3º etapa – Início da execução prática da proposta 

interventiva do trabalho com a divisão da turma em núcleos de 

trabalho em equipe, facilitando assim a realização simultânea 

de diversas atividades com a coordenação do professor e da 

graduanda; 

4° etapa – Seleção das atividades para cada equipe 

onde serão escolhidos os responsáveis diretos por liderar os 

grupos na montagem da estrutura física do rack, montagem da 

estrutura hidráulica, manipulação e germinação das sementes, 

formulação da solução nutritiva, pesquisa didática e de apoio. 
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5° etapa – Seguimento do trabalho conduzido com a 

gradual liberação dos discentes para o cuidado e manutenção 

das várias etapas da produção, nesse estágio o profissional 

educador/interventor, diminui seu papel de coordenador prático 

e deixa a cabo dos alunos gradualmente cada uma das tarefas, 

com as quais esses se mostrarem preparados para assumir, 

atuando no final apenas como orientador da produção e 

deixando seu rumo e outros aspectos menores como 

responsabilidade de decisão aos novos gestores da mesma (os 

discentes);  

6° etapa – Coleta dos dados referenciais: aplicação de 

questionário avaliativo sobre o perfil do trabalho realizado 

segundo os discentes, e educador da turma onde foi realizada 

a atividade; 

7º etapa – Procedimentos pós-ação: realização da 

análise e composição dos referenciais sobre à auto avaliação 

da pesquisa, composição do dossiê constituído dos resultados 

encontrados na avaliação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ensino agrário através da técnica hidropônica para os 

alunos do 3º ano “A” do ensino médio da Escola Estadual do 

Ensino Fundamental e Médio Dom Adauto do município de 

Juarez Távora – PB foi realizado através da observação nas 

mudanças do comportamento, nas práticas e na interação dos 

discentes que participaram integralmente ou parcialmente das 

atividades em grupo, juntamente, aos educadores.  

A constatação desses fatos foi realizada e registrada 

principalmente pelos próprios educadores da escola, assim 
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como, pela equipe gestora e pela graduanda responsável pela 

pesquisa. 

A prática em questão mesmo sendo uma iniciativa 

direcionada a um público limitado de uma série específica 

trouxe a luz um potencial inesperado por ambas as partes, que 

constituíram as atividades representadas através da 

considerável melhoria para com a interação discente-discente 

e discente-docente.  

Através de nossa observação, pudemos constatar, 

quase uma totalidade nos avaliadores (docentes, graduanda, 

gestão escolar), e por convenção de toda essa melhoria nas 

relações interpessoais foi atribuída principalmente à vivência 

extraclasse associado ao convívio e cuidado para com a 

natureza, refletida nos espécimes vegetais produzidos, essa 

empatia foi logo observada pelos discentes. 

Foi notável a diferença no comportamento dos discentes 

enquanto praticavam o experimento, passaram a socializar-se 

mais e discutirem sobre o que estavam fazendo corretamente 

ou não. Os referidos alunos ainda tiveram a oportunidade de 

experimentar uma forma de responsabilidade séria ao tempo 

que lhes foi delegado o dever de cuidar daquelas plântulas.  

Outro aspecto recorrente foi a melhoria no 

comportamento que não se estendeu unicamente aos 

participantes envolvidos na pesquisa da horta, mas, sobretudo, 

a toda a comunidade escolar” (José Raniery Rodrigues de 

Oliveira, professor de Química). 

De forma mais sintética a construção da horta 

hidropônica no âmbito escolar estruturou e fomentou atitudes 

cotidianas que vieram contribuir para resgatar a importância do 

trabalho em equipe. 
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 Endossando o resultado através do nosso trabalho de 

pesquisa, Morgado (2006), descreve que a horta inserida no 

ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 

educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de 

forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-

aprendizagem e estreitando relações através da promoção do 

trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais 

envolvidos. 

A realização desse trabalho é grandemente 

enriquecedora tanto no aspecto educacional, quando o 

educador e seus alunos exercem forte comunicação entre si e 

mantem-se em sintonia constante, quanto no âmbito social de 

uma atividade extraclasse que exige muito compromisso de 

ambas as partes além de proporcionar ao educador 

principalmente aos novatos na educação a obrigação quase 

moral de buscar sempre mais e oferecer ainda mais aos seus 

discentes ao custo que for. 

Essa espécie de atividade traz junto consigo várias 

situações sejam estas positivas ou não, geralmente o educador 

se depara nesses momentos com: necessidade de expansão 

do cronograma pré-estabelecido, necessidade de mais 

experiências teóricas, e desconhecimento do tema pelos 

discentes. Foram ocorrências comuns também: alteração dos 

planos de aula por necessidade dos discentes, ocorrência de 

falhas nos cálculos de soluções nutritivas, mortalidades 

inesperadas nos vegetais pesquisados, expectativas 

divergentes entre os discentes sobre a produção e etc. 

E conforme Boff (1999, p.33), “cuidar é mais que um ato; 

é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 

atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de 
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ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro”. 

 

3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EXPERIMENTO 

 

Figura 1. Elaboração da estrutura para implante dos perfis de 

hidroponia no sistema de calhas paralelas para recirculação da 

solução nutritiva.  

 

Fonte: Própria, 2016. 

 

Segundo Martins (2004) a compreensão de um 

conteúdo atrelado pelo currículo e veiculado em sala dá-se 

justamente pela aplicabilidade deste para com o cotidiano de 

cada discente de forma a incrementar positivamente sua 

“experientia”. 

Segundo Anastasiou (2004) o ensino-aprendizagem é uma 

prática social complexa que quando adequadamente realizada 

entre professor e aluno, otimiza a ação de ensinar quanto a de 

aprender, e proporciona parcerias para o enfrentamento da 

construção do conhecimento escolar em ações vistas na sala 

de aula e fora dela. 
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Figura 2. Bandeja para eliminação de dormência e brotamento 

das sementes de Latuca Sativa L. 

 

 

Fonte: Própria, 2016. 

 

Ribeiro (2005) afirma que a escola que opta por 

desenvolver uma horta orgânica quase sempre tem como 

objetivos melhorar a qualidade da merenda escolar, servir de 

estudo do meio para as diversas disciplinas e ser um tema 

gerador para se tratar questões relacionadas à conservação 

ambiental. 

Morgado (2006) descreve que a horta inserida no 

ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o 

desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 

educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de 

forma contextualizada. 
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Figura 3. Monitoramento e controle de qualidade das mudas na 

bandeja sementeira e transferência das mudas para os perfis 

hidropônicos.  

Fonte: Própria, 2016. 

 

Segundo Karling (1991), os recursos de ensino devem 

ser usados para facilitar, acelerar e intensificar a aprendizagem, 

pois ajudam enormemente a comunicação, a compreensão e a 

estruturação da aprendizagem cognitiva. “Contudo, não 

podemos esquecer que por melhores que sejam os recursos, 

se o professor não os utilizar com habilidade e criatividade, 

pouco valor terão. Para saber utilizar é preciso muita 

imaginação, criatividade e treino” (KARLING 1991, p.254). 

Nas palavras de Schneuwly e Dolz (2004, p. 45), essas 

estratégias “supõem a busca de intervenções no meio escolar 

que favoreçam a mudança e a promoção dos alunos a uma 

melhor mestria dos gêneros e da situação de comunicação que 

lhes correspondem”. 

E conforme Boff (1999, p.33), “cuidar é mais que um ato; 

é uma atitude”.  
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4 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se com este trabalho que:  

Pode ser considerado um laboratório-vivo para aulas 

práticas diretas e indiretas de diversas disciplinas como 

Biologia, Química e Física. 

Pode servir como um excelente instrumento para o 

desenvolvimento de pesquisas de Educação Ambiental 

Possibilita uma educação mais efetiva dos alunos, e 

facilita o processo de ensino- aprendizagem. 

O uso de hortas hidropônicas no ensino foi 

comprovadamente efetiva para a aplicação em sala de aula. 

Solidifica a experiência do educador e envolvendo o 

interesse dos discentes. 

Ao término deste trabalho foi possível observar a 

mudança benéfica de comportamento ocorrido entre docentes 

e discentes. Em síntese, pode-se observar e afirmar que os 

objetivos pré-definidos foram alcançados positivamente e que a 

partir deste, novas metodologias inovadoras serão adquiridas 

para a melhoria da transmissão dos conteúdos disciplinares. 

Outro aspecto protagonista é a aplicabilidade do uso de 

hortas hidropônicas no ensino comprovadamente efetiva para a 

aplicação em sala de aula, sendo uma importante ferramenta 

quando bem utilizada, trazendo também muitos frutos sob todos 

os âmbitos, solidificando a experiência do educador e 

envolvendo o interesse dos discentes. 
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RESUMO: Com o objetivo de colaborar com a melhoria da 
qualidade do ensino público e conscientização sobre a 
importância da relação entre o homem e o ambiente, o trabalho 
relata a experiência vivenciada em uma escola da rede 
municipal da Cidade do Cabo de Santo Agostinho – PE, onde 
foi implantada uma Horta de Plantas Medicinais. A experiência 
desenvolvida tem como objetivo de refletir sobre a importância 
das plantas medicinais, proporcionar um regate cultural da 
utilização das plantas medicinais bem como sensibilizar a 
comunidade escolar para a utilização da mesma como recurso 
didático. Este estudo é de natureza observacional descritiva, 
com uma abordagem qualitativa. Observou-se que horta 
escolar se constitui num espaço de aprendizado integrador do 
currículo escolar, promovendo a evolução deste do modelo 
fragmentado para o modelo sistêmico do conhecimento. As 
aulas práticas realizadas na horta representaram uma 
oportunidade de fazer algo diferenciado com as turmas, em que 
pode ser mostrado algo além do que está escrito nos livros. A 
horta inserida no ambiente escolar pode contribuir de forma 
significativa para a formação integral do aluno, tendo em vista 
que o tema engloba diferentes áreas de conhecimento e pode 
ser desenvolvido durante todo o processo de ensino 
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aprendizagem, através de vastas aplicações pedagógicas com 
situações reais, envolvendo educação ambiental e cultural. 
Palavras-chave: Ensino. Educação Ambiental. Aulas Práticas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de colaborar com a melhoria da qualidade 

do ensino público e conscientização sobre a importância da 

relação entre o homem e o ambiente, o trabalho relata a 

experiência vivenciada em uma escola da rede municipal da 

Cidade do Cabo de Santo Agostinho – PE, onde foi implantada 

uma Horta de Plantas Medicinais. A experiência desenvolvida 

tem como objetivo de refletir sobre a importância das plantas 

medicinais, proporcionar um regate cultural da utilização das 

plantas medicinais bem como sensibilizar a comunidade escolar 

para a utilização da mesma como recurso didático. 

O emprego de plantas medicinais na recuperação da 

saúde tem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais 

simples de tratamento local, provavelmente utilizada pelo 

homem das cavernas até as formas tecnologicamente 

sofisticadas da fabricação industrial utilizada pelo homem 

moderno (LORENZI, 2002). Por essas razões é que trabalhos 

de difusão e resgate do conhecimento de plantas vêm-se 

difundindo cada vez mais, principalmente nas áreas mais 

carentes (MARTINS et al., 1994). 

As práticas agrícolas já estiveram legalmente inseridas 

no currículo do Ensino Fundamental, com objetivos voltados 

para a preparação de mão-de-obra para atuação no meio 

considerado rural (BRASIL, 1971). Os processos de 

urbanização coincidem com o abandono das ações em 

agricultura nas escolas. O investimento numa apreciação mais 
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acurada dos limites e das possibilidades da inserção dessas 

atividades nas escolas urbanas indica que não tem sido 

valorizada a elaboração de estratégias eficazes para a 

construção e a exploração do potencial pedagógico das hortas 

nessa nova situação (SILVA, 2010).   

As hortas escolares, embasadas nos princípios da 

agricultura urbana e da agroecologia (MACHADO; MACHADO, 

2002), podem ser requalificadas quanto ao espaço e função, 

contribuindo para o resgate da relação ser humano-ambiente 

natural-alimento. Essa conjunção permite a elaboração de 

arcabouços científico, pedagógico e didático, consistentes e 

com possibilidades de aplicação em escolas urbanas para o 

alcance dos objetivos fundamentais da educação.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2001), a participação ativa dos estudantes nos 

processos de aprendizagem com atividades práticas representa 

importante elemento para a compreensão ativa e conceitual.  

A horta escolar, nesse contexto, pode-se consistir num 

laboratório para o aluno corrigir-se, aprender com os próprios 

erros, como relata Kalmikova 1986 apud Araújo e Drago (2011). 

Quando existe um elevado nível de conscientização das 

operações mentais, tem lugar um relatório verbal adequado do 

processo de solução do problema, uma consideração, tanto 

positiva quanto negativa da informação que chega de fora, 

questão que possibilitará aprender sobre a base da experiência 

própria e dos próprios erros e de corrigir a atividade, avaliando 

os erros, atividade relacionada com a auto avaliação dos 

resultados. 

Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica e avaliar a utilização da horta 

medicinal como recurso didático para o ensino de ciência. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo é de natureza observacional descritiva, com 

uma abordagem qualitativa. Segundo Silva e Menezes (2000, 

p.20), a pesquisa qualitativa considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. Os fenômenos são 

interpretados e atribuições de significados tornam-se básicos 

no processo qualitativo. Não requer o uso de técnicas 

estatísticas e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal José 

Clarindo Gomes, localizada na no Município do Cabo de Santo 

Agostinho, PE. Realizamos uma observação participante 

natural, uma vez que tivemos a oportunidade de participar como 

membro executor do projeto, momento no qual como 

observadora, assumi o papel de membro do grupo, tivemos 

conhecimento real do cotidiano da comunidade escolar a partir 

do interior dele mesmo. 

A pesquisa descritiva visa descrever as características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre as variáveis. Utiliza técnicas padronizadas de 

coleta de dados, e em geral assume a forma de levantamento 

(SILVA; MENEZES, 2000). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 As Plantas Medicinais e a Cultura Popular 

 

As primeiras descrições sobre plantas medicinais feitas 

pelo homem retomam as escrituras e ao Papiro de Ébers. Este 

papiro foi descoberto e publicado por Georg Ebers, sendo 

traduzido pela primeira vez, em 1890, por H. Joachin. Esse 

material foi encontrado nas proximidades da casa mortuária de 

Ramsés II, porém pertence à época da XVIII Dinastia, no Egito, 

e relata aproximadamente 100 doenças e um grande número 

de drogas da natureza animal, vegetal ou mineral (VILELA, 

1977 apud ARGENTA et al., 2011) 

Durante o período anterior à Era Cristã que ficou 

conhecido como civilização grega, vários filósofos podem ser 

destacados por suas obras de história natural. Dentre esses 

destaca-se Hipócrates, considerado o pai da medicina 

moderna, que se caracterizou por tomar a natureza como guia 

na escolha de remédios (Natura medicatrix) e o Teofrasto (372 

a.C), discípulo de Aristóteles. É seu o registro da utilização da 

espécie botânica Papaver somniferum, planta cujo princípio 

ativo é a morfina [Documentos sumerianos de 5.000 a.C.] 

referem-se à papoula e tábuas assíricas descrevem suas 

propriedades (VALLE, 1978 apud ARGENTA et al., 2011). 

Evidências arqueológicas mostram que o uso de drogas 

vegetais era amplo em civilizações antigas. Nozes de bétele, 

uma planta aromática que contém substâncias psicoativas, 

eram mascadas há 13 mil anos no Timor; artefatos descobertos 

no Equador estendem o uso das folhas de coca a 5000 anos 

atrás; a civilização árabe, no século VII, descreveu o emprego 

dos purgativos e cardiotônicos de origem vegetal; as culturas 
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americana, especialmente a Inca, Asteca, Maya, Olmeca e 

Tolteca consignaram à civilização moderna a quina, a 

ipecacuanha, a coca e muitas outras drogas vegetais de valor 

terapêutico, até hoje indispensável a medicina moderna 

(MARINI-BETTÒLO, 1974 apud ARGENTA et al., 2011). 

O uso de plantas medicinais é uma prática que se baseia 

no conhecimento popular, e na maioria das vezes, transmitidos 

de geração em geração. Não se sabe ao certo quando se iniciou 

o uso de plantas medicinais e aromáticas com propósitos 

curativos. Há evidências de que, já no período neolítico, as 

ervas aromáticas eram usadas em culinária e medicina e que 

ervas e flores eram enterradas com os mortos (BERWICK, 

1996).  

O uso de plantas medicinais no Brasil surgiu como uma 

terapia alternativa, sendo consideravelmente influenciada pela 

Cultura Indígena, tradições africanas e a cultura Europeia 

(ALMEIDA, 2000).  

Os índios utilizavam a fitoterapia dentro de uma visão 

mística em que o pajé ou feiticeiro da tribo fazia uso de plantas 

entorpecentes para sonhar com o espírito que revelaria a erva 

ou o procedimento a ser seguido para cura do enfermo e 

também, pela observação de animais que procuram 

determinadas plantas quando doentes. Os negros procuravam 

expulsar a doença por meio de exorcismo e rodutos, muitas 

vezes de origem animal. Os europeus, por meio dos padres da 

companhia de Jesus, chefiados por Nóbrega, em 1579, 

elaboraram receitas chamadas “botica dos colégios”, a partir de 

plantas para o tratamento de doenças. Essas influências 

constituíram a base da medicina popular que vem sendo 

retomada pela medicina natural, apresentando caráter científico 

e integrando-as num conjunto de princípios que visam não 
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apenas curar algumas doenças, mas restituir o homem à vida 

natural (MARTINS et al., 1995).  

A medicina natural ou popular com toda sua tradição 

milenar é também agora um novo conceito de mercado. A 

necessidade exige e a ciência busca a unificação do progresso 

com aquilo que a natureza oferece, respeitando a cultura do 

povo em torno do uso de produtos ou ervas medicinais para 

curar os males. Nos dias atuais, cientistas pesquisam as 

plantas com poder de curar à luz da fitoterapia que confirma 

cientificamente os conhecimentos populares sobre estas 

plantas (ACCORSI, 2000). 

É indiscutível a necessidade de se resgatar o 

conhecimento empírico a respeito da utilização das plantas 

medicinais para cura de inúmeras doenças, já que essa prática 

representa um dos principais recursos terapêuticos de muitas 

comunidades e grupos étnicos (LEITE; EMERY; SILVA, 2010). 

O ser humano faz parte de uma realidade complexa, pois 

ao longo de sua história vive um processo de hominização e, ao 

mesmo tempo em que permanece um ser biológico, inventa a 

cultura, de modo que faz parte do mundo natural e também é 

diferente dele (MORIN, 2007). A cultura é dinâmica e se 

perpetua por meio de permanências e mudanças. O que é 

transmitido e ensinado formará a base para o surgimento de 

novos elementos, que promoverão a evolução social e cultural 

(MORIN, 2005). O conhecimento popular passa nesta 

perspectiva a subsidiar elementos para a Ciência. 

 

3.2 A Horta como Recurso Didático 

 

A horta escolar pode se constituir num espaço de 

aprendizado integrador do currículo escolar, promovendo a 
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evolução deste do modelo fragmentado para o modelo 

sistêmico do conhecimento. Por meio de experiências diretas 

com o meio natural, trabalha-se com a compreensão sistêmica 

da vida, que se baseia em três fenômenos: a teia da vida, os 

ciclos da natureza e o fluxo de energia (BARLOW; STONE, 

2006).  

Tal perspectiva permite reflexões sobre a forma em que, 

usualmente, são tratados os conteúdos programáticos no 

Ensino de Ciências. Os estudos de assuntos interligados, como 

relações ecológicas, vegetais e alimentação ocorrem 

desvinculados entre si e em séries escolares distintas, além de 

serem mais valorizados os seus aspectos conceituais. O ensino 

que privilegia a anatomia e a fisiologia do vegetal e ignora a 

abordagem estética, resultando no declínio do gosto pela 

observação. O sentido da observação [deve ser] educado ao 

mesmo tempo que a capacidade de se maravilhar, pois as 

ciências naturais também devem educar para a descoberta da 

beleza (PELT, 2007).   

A experiência concreta das etapas de elaboração e os 

cuidados com uma horta permitem o surgimento de problemas, 

discussões e negociações que, além da abrangência de 

múltiplas habilidades, demandam a utilização de diversas áreas 

de conhecimento, fazendo da interdisciplinaridade algo 

espontâneo. Em sendo a atividade, em si, complexa e 

transversal, requer, ao longo de sua execução, temas 

considerados nos PCN como transversais: ética, pluralidade 

cultural, saúde, meio ambiente, trabalho e consumo (SILVA, 

2010).   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs (BRASIL, 

1998) e livros didáticos atuais de Ciências buscam inserir a 

perspectiva CTS- Ciência, Tecnologia e Sociedade, orientando 
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para o estudo dos impactos do desenvolvimento científico e 

tecnológico sobre a sociedade, trazendo como objetivo a 

preparação do aluno para o exercício da cidadania (SANTOS; 

MORTIMER, 2000). Nesse caso, deve ser questionada a 

ênfase da Ciência e Tecnologia como promotora de progresso, 

a partir da perspectiva histórica epistemológica da ciência e do 

caráter interdisciplinar da alfabetização científica e tecnológica. 

Há a necessidade de uma visão mais ampla e crítica da 

realidade (ANGOTTI; AUTH, 2001). 

Considera-se, então, a importância de permanências 

que consolidem a condição humana natural como forma de 

alicerçar uma visão crítica para as inovações. Nesse contexto 

as Hortas Escolares são instrumentos que, dependendo do 

encaminhamento dado pelo educador, podem abordar 

diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e 

contextualizada e promover vivências que resgatam valores. 

Valores tão bem traduzidos no livro Boniteza de um Sonho:  

 
Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de 
terra, é um microcosmos de todo o mundo natural. 
Nele encontramos formas de vida, recursos de 
vida, processos de vida. A partir dele podemos 
reconceitualizar nosso currículo escolar. Ao 
construí-lo e cultivá-lo podemos aprender muitas 
coisas. As crianças o encaram como fonte de 
tantos mistérios! Ele nos ensina os valores da 
emocionalidade com a Terra: a vida, a morte, a 
sobrevivência, os valores da paciência, da 
perseverança, da criatividade, da adaptação, da 
transformação, da renovação (GADOTTI, 2002, 
p.42). 

 

 Sabe-se da importância de uma drástica mudança nos 

parâmetros da educação e da formação de professores, pois é 

desse modo que a educação, como um todo, se modificará. 
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Pode-se verificar em sala de aula que um professor melhor 

preparado pode conduzir a aula e obter melhores resultados 

relacionados tanto com a aprendizagem do aluno quanto com a 

conquista do mesmo.  

 
Ao se inserir, na prática do educador, atividades 
de natureza prática, ele se torna um instrumento 
importante para executar sua tarefa de ensino e 
aprendizagem, de forma que desenvolve nos 
educandos o interesse de criar situações 
investigativas para formulação de conceitos. 
(PARANÁ, 2007, p.76). 

 

Portanto, seria necessário também que dentro dos 

cursos de formação de professores fossem implantadas 

disciplinas que ensinassem e motivassem os profissionais a 

utilizarem aulas práticas, pois essas são de suma importância 

para a qualidade do ensino. Vendo a realidade do que se 

aprende na teoria a assimilação dos conteúdos é muito mais 

garantida. E sabemos que nas escolas, hoje, são raras as 

realizações desse tipo de atividade.   

Em uma pesquisa realizada por Carrijo (1999) na qual 

questionava qual seria o professor ideal de Ciências e qual seria 

o real, foi perguntado a professoras da disciplina, como elas 

aprendiam a serem professoras, algumas responderam que 

seria na prática do dia-a-dia enquanto outras diziam que foi 

pelos professores que tiveram enquanto suas vidas como 

alunas. Ou seja, os professores contribuem ativamente não 

apenas no aprendizado, mas também em futuras atitudes e 

podem influenciar nas escolhas de seus alunos, e por esse 

motivo o professor deve ser preparado para alcançar as 

expectativas e melhor contribuir na educação desses. 

“Entretanto, é certo que formação geral de qualidade dos alunos 
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depende de formação de qualidade dos professores” 

(LIBÂNEO, 2003). 

 

 

3.3 A Horta Medicinal como recurso didático para as aulas 

de ciências 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(Lei 9.394/96) dispõe o ensino fundamental como a segunda 

etapa da educação básica, e uma etapa extremamente 

importante para o desenvolvimento integral do ser humano. A 

LDB prevê que o currículo da educação fundamental possua 

uma base nacional comum a ser continuamente 

complementada e revista em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

por características regionais e locais. O objetivo das bases 

curriculares é difundir os princípios da reforma curricular e 

orientar os professores na busca de novas abordagens e 

metodologias. 

Essa nova proposta apresentada pelo Ministério da 

Educação em 1997 aos educadores brasileiros é composta 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os PCNs 

surgiram com o objetivo de propiciar aos sistemas de ensino, 

particularmente aos professores, subsídios à elaboração e/ou 

re-elaboração do currículo, visando à construção do projeto 

pedagógico, em função da cidadania do aluno (BRASIL, 1997). 

Nos PCNs são incluídos, além das áreas curriculares clássicas 

(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, 

Geografia, Arte, Educação Física e Línguas Estrangeiras), o 

tratamento de questões da sociedade brasileira, como aquelas 

ligadas a Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade 
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Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo, ou outros temas que se 

mostrem relevantes. 

Baseando-se nessa premissa e com base nas inovações 

trazidas pelos PCNs, que propõe ênfase em competências e 

habilidades, metodologia de projetos de aprendizagem, 

contextualização, temas transversais, o Projeto Ciclo Verde foi 

implantado da Escola José Clarindo Filho sob a Idealização e 

coordenação da Professora Rejane Silva, Bióloga Licenciada e 

professora há 20 anos da rede municipal do Cabo de Santo 

Agostinho – PE. 

A temática Geral adotada no ano de 2012 foi a 

Valorização as Relações Étnicorraciais na formação da 

Sociedade: O Homem, o Meio e a Cultura. 

O Projeto da horta medicinal surgiu com o propósito de 

resgatar o uso das plantas medicinais e de proporcionar um 

recurso didático para o ensino de Ciências, bem como utilizar 

uma área que se encontrava sem uso na escola Fig.(1). 

Segundo Macleod e Maurer (2010), o crescimento do uso das 

ervas medicinais pode ter como objetivo, no trabalho elaborado, 

a união do uso das plantas medicinais às aulas de ciência, de 

maneira que a aplicação do conhecimento sobre a utilização 

das plantas contribuísse para a dinâmica das aulas. 

Os educandos, nesse contexto, se mostraram muito 

satisfeitos com a criação da horta, os mesmos participaram da 

implantação da horta e também fazem a manutenção dos 

canteiros. 

Como forma de explorar os conhecimentos dos alunos 

acerca dos temas trabalhados na prática na horta, foram 

explanadas questões sobre o resgate cultural da utilização de 

plantas medicinais, educação ambiental, uso de agrotóxicos, 

bem como, foram explicados os objetivos da construção da 
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horta no ambiente escolar. Em conjunto com os professores da 

escola, foi realizado um mutirão para recolhimento de garrafas 

PET, para serem reutilizadas para produção de mudas, 

fortalecendo a ideia de sustentabilidade e sobre a importância 

da reciclagem. 

 

Figura 1. Vista do antes e depois da construção da Horta de 

Plantas Medicinais. Escola José Clarindo Gomes, Cabo de 

Santo Agostinho – PE. 2012. 

 

Atribuem ao contato com a terra e com as plantas o que 

mais gostam e outros responderam que estão satisfeitos, pois 

têm livre acesso e podem utilizar as plantas ali disponíveis. 

Utilizada como recurso pedagógico, a horta escolar auxilia 

na construção do conhecimento dando vida as aulas de 

ciências e das mais diversas disciplinas, incentivando a 

interdisciplinaridade e atuando no resgate da cultura popular da 
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região. Sendo assim, um dos veículos mais eficientes para a 

difusão do conhecimento sobre plantas medicinais e aromáticas 

está na escola. Alguns trabalhos (MOTOMIYA et al., 2004) já 

demonstraram o sucesso da divulgação desses 

conhecimentos, bem como o sucesso das hortas na 

comunidade escolar. 

A horta na escola permite um aprendizado interdisciplinar 

para o aluno, segundo Pires; Lima e Braga (2013), a horta 

escolar integra as diversas fontes e explora os recursos de 

aprendizagem, ao proporcionar “possibilidades para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas 

em equipe explorando a multiplicidade das formas de 

aprender”. Nesse sentido, os educandos se sentem mais 

interessados no processo de aprendizagem, já que os limites 

do espaço físico que lhe confere a sala de aula, são substituídos 

por um ambiente natural (PIRES; LIMA; BRAGA, 2013)  

Quando emitiram suas opiniões sobre as aulas que foram 

dadas na horta de plantas medicinais os educandos 

responderam que facilitam o aprendizado, pois eles 

aprenderam coisas novas. Não foram os assuntos dados na 

aula que são novos e, sim a forma de ensinar que sai do 

tradicional Fig (2). Assim, pode-se considerar que uma aula 

aliada a recursos didático-pedagógicos se torna mais 

motivadora e menos cansativa, permitindo o entendimento dos 

conteúdos com base na realidade do que quando comparada 

com a aula expositiva tradicional. 

A horta de plantas medicinais além de se mostrar como 

um excelente recurso didático para o ensino de ciências 

também desempenha um papel importantíssimo dentro da 

comunidade escolar, pois, além de permitir a articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos, disponibiliza plantas 
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medicinais para uso pessoal, sendo que, nesse sentido, pode 

ser apresentada como uma proposta rica para se entender 

melhor a respeito das plantas medicinais na sua utilização, pois, 

segundo Macleod; Maurer (2010) “o conhecimento da maneira 

correta de utilizar as plantas medicinais é essencial ao homem”. 

 

Figura 2. Aulas práticas utilizando a Horta Medicinal como 

recurso didático. Escola José Clarindo Gomes, Cabo de Santo 

Agostinho – PE. 2012. 

 

 As aulas aliadas a recursos didático-pedagógicos, no 

processo de ensino-aprendizagem são importantes para que o 

aluno assimile o conteúdo trabalhado, desenvolvendo 

criatividades e habilidades.  

Na horta foram trabalhados temas sobre educação 

ambiental e reciclagem partir do exemplo das garrafas pet 

utilizadas para confecção de mudas os canteiros como uma 

forma de aproveitar alguns materiais recicláveis.  

Os educandos têm consciência de que o conhecimento 
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não está só nos livros, mas também no contato com a natureza. 

Nesta conjuntura o professor deve ter formação e competência 

para utilizar os recursos didáticos que estão ao seu alcance e 

muita criatividade, ou até mesmo construir juntamente com 

seus alunos, pois, ao manipular esses objetos a criança tem a 

possibilidade de assimilar melhor o conteúdo.  

 Serrano (2003) coloca que o grande desafio do 

descompasso entre teoria e prática que os temas transversais 

têm enfrentado poderá ser rompido a partir do momento em que 

os projetos forem simples, objetivos, ajustados à vivência do 

cotidiano casa-escola-comunidade do aluno, desenvolvidos 

interdisciplinarmente, com uma fundamentação teórica por 

parte dos docentes e o rompimento com o modelo educacional 

cartesiano, dando espaço para o questionamento e a reflexão, 

que são próprios desses temas.   

 A abordagem interdisciplinar atende a esta demanda, 

sem anular a importância da disciplinaridade do conhecimento. 

De toda forma, convém não esquecer que, para que haja 

interdisciplinaridade, é preciso que haja disciplinas. As 

propostas interdisciplinares surgem e desenvolvem-se 

apoiando-se nas disciplinas; a própria riqueza da 

interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento 

atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas 

positivamente pelos seus contatos e colaborações 

interdisciplinares (SANTOMÉ, 1998). 

 Diante dessa problemática a horta escolar torna-se um 

elemento capaz de desenvolver temas envolvendo educação 

ambiental e cultural, pois além de conectar conceitos teóricos e 

práticos auxiliando o processo de ensino e aprendizagem, se 

constitui como uma estratégia capaz de auxiliar no 

desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar, 
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distribuídos em assuntos trabalhados por temas transversais. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 A horta inserida no ambiente escolar pode contribuir de 

forma significativa para a formação integral do aluno, tendo em 

vista que o tema engloba diferentes áreas de conhecimento e 

pode ser desenvolvido durante todo o processo de ensino 

aprendizagem, através de vastas aplicações pedagógicas com 

situações reais, envolvendo educação ambiental e cultural.  

Alguns obstáculos, no entanto, precisam ser 

ultrapassados para que iniciativas interdisciplinares sejam 

consolidadas, como é a Horta de Plantas Medicinais, como: um 

currículo elaborado de forma a contemplar as realidades locais 

e regionais; enfrentar em sala de aula os problemas locais, 

sempre considerando que estes envolvem aspectos 

indissociáveis (históricas, sociais, ambientais, econômicas e 

éticas); buscar desenvolver uma postura crítica e reflexiva nos 

alunos; incentivo por parte dos supervisores escolares de 

discussões e planos de trabalhos em grupo (professores de 

todas as disciplinas), uma vez que não há continuidade em 

ações isoladas; falta de hábito dos professores de exercitarem 

a prática de aulas ministradas no exterior das salas de aula.    

Nesse sentido, pode-se concluir que as aulas práticas 

aliadas a um bom ensino por parte dos professores são de 

fundamental importância para que novas habilidades e atitudes 

possam ser desenvolvidos pelos alunos, somado a isso tem-se 

que a horta escolar assume um papel importante no resgate da 

cultura da região, sendo assim é imprescindível incentivar a 

utilização de materiais com características locais. As plantas 

medicinais foram de suma importância para o resgate e 
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valorização da cultura popular da comunidade na qual a escola 

está inserida, tornando-se um instrumento importante para se 

ter como recurso didático para o ensino de ciências. 
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RESUMO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), conhecida 
também como doença do neurônio motor, acomete segmentos 
neurais corticoespinhais. Apresenta duas versões básicas 
similares quanto ao decorrer da patologia, tendo, contudo, 
suposições etiológicas diferentes: ELA familiar, 
correspondendo de 5 a 10% dos portadores da patologia e ELA 
esporádica, presente em 90 a 95% dos casos. Os fatores de 
desenvolvimento das degenerações ocasiadas no decorrer da 
doença não são claros, sabe-se, entretanto, que a origem da 
patologia está relacionada a exposição de indivíduos 
suceptíveis geneticamente a fatores de desencadeamento, 
como por exemplo aos metais pesados. Assim, 
etiologicamente, as distintas versões da doença indicam que a 
ELA familiar tem origem, na maioria dos casos, a partir de uma 
herança autossômica dominante, estabelecida pela mutação de 
genes envolvendo, por exemplo, a enzima antioxidante 
superóxido dismutase 1 (SOD1), enquanto que a ELA 
esporádica estaria associada a fatores de risco que determinem 
o seu desenvolvimento, como os metais pesados. No Brasil, 
estima-se que cerca de 12 mil indivíduos possuam a patologia 
e que, semanalmente, de 8 a 10 brasileiros sejam diagnósticos 
como portadores dela. O diagnóstico da ELA é determinante 
para sua fatalidade, por ocorrer tardiamente, impossibilita as 
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chances de sobrevida dos indivíduos acometidos, fazendo com 
que, na maioria dos casos, os cuidados sejam apenas 
paliativos.  
Palavras-chave: Doenças Neurodegenerativas. Esclerose 
Lateral Amiotrófica. Metais Pesados. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A divisão do sistema nervoso acontece apenas de 

maneira didática, uma vez que, todas as suas partes estão 

intimamente relacionadas. De maneira geral, o sistema nervoso 

apresenta três divisões: embrionária, anatômica e funcional. Na 

divisão embrionária, as vesículas primordiais dão nome as suas 

partes originadas no sistema nervoso central, a divisão 

anatômica é marcada pela presença de dois segmentos de 

utilização apenas esquemática: sistema nervoso central e 

sistema nervoso periférico (AIRES, 2012; MACHADO, 1998).  

Nos critérios de divisão funcional, pode-se dividir o 

sistema nervoso em visceral e somático. Para controle de 

ambos, um íntimo relacionamento entre componentes aferentes 

– conduzem aos centros nervosos impulsos originados em 

receptores periféricos – e eferentes – responsáveis por conduzir 

as respostas formuladas pelos centros nervosos a partir de 

estímulos – é fundamental (MACHADO, 1998; SILVERTHORN, 

2010).   

A comunicação entre as vias aferentes e eferentes são 

realizadas através de sinapses, podendo ser diferenciadas em 

químicas (através de neurotransmissor) e elétricas (por meio de 

junções comunicantes). Mediante estas comunicações, 

informações são repassadas entre neurônio/neurônio, 

neurônio/células não neuronais (efetuadoras) e 
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neurônio/células secretoras (glândulas) (AIRES, 2012; 

MACHADO, 1998). 

O movimento voluntário dos músculos esqueléticos, por 

exemplo, acontece graças à comunicação entre um neurônio 

motor somático, localizado na medula espinhal, e as fibras 

musculares. Para que o movimento mais simples ocorra, é 

necessário que um potencial de ação chegue ao terminal 

sináptico e libere acetilcolina (Ach) na fenda sináptica; a partir 

deste neurotransmissor, será gerada uma cascata de 

mecanismos que culminarão na contração muscular. Estas 

comunicações celulares ocorrem devido a propagação do 

potencial de ação, estabelecido com sublimidade em razão da 

bainha de mielina, uma camada de substâncias lipoproteicas 

que funcionam como um isolante elétrico ao longo do axônio 

neuronal (BALDO, 2010).  

Assim como este simples exemplo do movimento 

voluntário, as demais funções fisiológicas possuem algo em 

comum: a percepção de estímulos, o processamento desta 

informação e a elaboração de uma eventual resposta à ela, 

realizados por intermédio do sistema nervoso central. Sem 

estas etapas, seria impossível ao ser humano estabelecer 

algum contato com o ambiente que o cerca e até mesmo com 

si próprio, ou seja, manter a homeostasia corporal. Para a 

percepção dos estímulos, o neurônio sensitivo é a peça 

fundamental, já que conduz a informação da periferia até o 

sistema nervoso central (SNC), onde a informação é 

interpretada. Uma resposta à informação é então enviada 

através dos neurônios motores até o órgão-alvo através de 

neurotransmissores (AIRES, 2012; MACHADO, 1998). 

Qualquer alteração mínima neste processo, seja através 

de algum comprometimento neuronal ou por exacerbação na 
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liberação de neurotransmissores, poderá acarretar o processo 

que denominamos de doenças neurodegenerativas; estas têm 

como sintomas principais ataxias (deficiência no movimento) e 

demências. As doenças neurodegenerativas mais comuns são: 

Alzheimer, resultado da degeneração de neurônios 

encontrados no córtex cerebral, Parkinson, causada pela morte 

de neurônios localizados na substância negra cerebral, 

Esclerose Múltipla, derivada da degeneração da bainha de 

mielina de neurônios sensitivos e motores, e a E.L.A (Esclerose 

Lateral Amiotrófica), resultante da morte dos neurônios 

motores, predominantemente, de segmentos corticoespinhais 

(encéfalo, tronco cerebral e medula espinhal) (CIÊNCIA EM 

CENA, 2016). 

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença letal, cuja 

causa é a degeneração neuronal no segmento corticoespinhal. 

Também é conhecida como doença do neurônio motor por 

causar alterações principalmente no sistema motor, entretanto, 

seus efeitos não se resumem a apenas alterações motoras, 

mas possuem abrangência sistêmica (CIÊNCIA EM CENA, 

2016). 

A Esclerose Lateral Amiotrófica afeta dois tipos de 

neurônios motores, os superiores e os inferiores. Os neurônios 

motores superiores são responsáveis por regular, através de 

comunicações celulares (sinapses), a atividade dos neurônios 

motores inferiores que, quando ativados, permitem a contração 

muscular voluntária. Os neurônios motores inferiores do 

segmento do tronco cerebral controlam os movimentos da face, 

boca, garganta e língua, enquanto que os neurônios inferiores 

da medula controlam os movimentos voluntários das demais 

partes do corpo. O sinais e sintomas da ELA estão relacionados 

ao segmento neuronal acometido. O acometimento dos 
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neurônios motores superiores tem como resultado ataxia e 

presença de reflexos anormais, como o reflexo de Babinski, 

contudo, os reflexos tendíneos vivos permanecem preservados; 

ao atingir os neurônios motores inferiores à nível medular, os 

sinais encontrados são ataxia, fasciculações, atrofia, atonia e 

arreflexia, enquanto que o acometimento dos neurônios 

motores inferiores do segmento do tronco cerebral resultam em 

disfagia e disartria. Desde o surgimento dos primeiros sintomas, 

a patologia oferece ao portador uma expectativa de vida de três 

a quatro anos, contudo, uma vez que a doença tenha início no 

segmento bulbar, a expectativa de vida diminui (ABRELA, 

2016). 

Diversos fatores tem sido alvo de estudos científicos afim 

de relacioná-los ao desenvolvimento da Esclerose Lateral 

Amiotrófica, contudo, ainda não existe definição exata da sua 

etiologia. Atualmente, a teoria etiológica mais aceita é a da 

multifatoriedade; esta associa a teoria genética à ambiental. A 

teoria genética diz que o desenvolvimento da ELA está ligado a 

uma alteração no gene SOD – responsável pela expressão da 

enzima cobre/zinco superóxido dismutase –, levando a lesão 

neuronal devido ao acúmulo de superóxidos. Por outro lado, a 

teoria ambiental se baseia no fato de que a exposição de 

indivíduos susceptíveis a determinados agentes seria a causa 

da doença. Os metais pesados relacionam-se intimimamente à 

segunda teoria, sendo assim, tem recebido grande atenção 

como fator de desenvolvimento; estes são caracterizados pela 

alta bioacumulação, não sendo possível sua eliminação rápida 

e eficaz após a intoxicação. Seus principais efeitos tóxicos no 

organismo do homem relacionam-se, em sua maioria, ao 

sistema nervoso central.  (NORDON; ESPÓSITO, 2009; 

ROCHA, 2009) 



EXPOSIÇÃO A METAIS PESADOS COMO FATOR DESENCADEANTE DA 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

228 
 

Tendo em vista a influência dos agentes ambientais 

como um dos principais causadores do desenvolvimento da 

ELA, o presente artigo de revisão bibliográfica tem o objetivo de 

relacionar o surgimento da Esclerose Lateral Amiotrófica aos 

fatores ambientais, sobretudo a exposição a metais pesados. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Foi realizada uma busca nas bases de dados Google 

Acadêmico, SciELO, LILACS e MEDLINE por artigos no período 

de 1989 a 2016, além do embasamento teórico em acervo 

bibliográfico. Os descritores utilizados foram: Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Metais Pesados e Doenças Neurodegenerativas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos experimentais permitem relacionar o 

desenvolvimento da Esclerose Lateral Amiotrófica a associação 

entre fatores genéticos e a exposição deste indivíduo já 

marcado geneticamente a agentes de desencadeamento das 

degenerações determinadas pela patologia (ABRELA, 2016).  

Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Lateral 

Amiotrófica (2016), a teoria genética encontra-se baseada no 

fato  de que mutações na enzima antioxidante superóxido 

dismutase 1 (CuZnSOD1), no cromossomo 21, levariam ao 

acúmulo do íon superóxido; este íon então acumulado 

possibilitaria a formação de radicais livres (peroxidonitrila e 

hidroxila) que, em excesso levariam a morte do neurônio motor. 

A teoria etiológica relacionada a enzima CuZnSOD1 é a mais 

estudada, entretanto, atualmente, além do SOD1, outros genes 

estão sendo objetos de estudo em relação aos fatores 



EXPOSIÇÃO A METAIS PESADOS COMO FATOR DESENCADEANTE DA 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

229 
 

desencadeantes para o desenvolvimento da ELA, como o 

Apoliproteína E (ApoE). 

Em condições normais, a CuZnSOD é formada por 153 

aminoácidos dispostos em duas subunidades, com um átomo 

de cobre e um de zinco em cada uma delas. É encontrada, 

predominantemente, no citoplasma de células eucarióticas, 

além de estar presente também nos peroxissomos, núcleo e 

espaço intermembranas mitocondrial (BERTINI, 1998; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989; VALENTINE; DOUCETTE; 

POTTER, 2005).  

A CuZnSOD está relacionada a conversão de superóxido 

(O2
-), um dos radicais livres mais reativos (NETO, 2009) em 

peróxido de hidrogênio (H2O2), para, consequentemente, a 

ação da peroxidase glutationa e da catalase originar água 

(H2O). Inicialmente, acreditava-se que a perda da função desta 

enzima seria o fator desencadeante  para a ocasionar a 

patologia, contudo, no momento, sabe-se que um ganho tóxico 

na sua ação seria o fator primordial para o desenvolvimento da 

doença (OSKARSSON; HORTON; MITSUMOTO, 2015).  

Quando mutada, a CuZnSOD parece desencadear 

fatores que acarretam as seguintes desordens neuronais: o 

transporte anterógrado axonal é prejudicado, dificultando a 

ampla distribuição dos componentes celulares sintetizados; há 

formação de inclusões proteicas, dificultando o devido 

funcionamento de organelas, podendo ainda agregar-se na 

matriz mitocondrial dos neurônios e inibir a cadeia respiratória, 

comprometendo a produção de ATP; em virtude do déficit 

energético, mesmo havendo liberação de neurotransmissores 

em quantidades normais, fatores como a excitotoxicidade 

poderão ser desencadeados por falhas no bloqueio de 

receptores, necessariamente quando relacionados ao 
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neurotransmissor glutamato, caracterizando uma das principais 

possibilidades para o mecanismo de desenvolvimento da ELA. 

(SHAW, 2005; VALENTINE; DOUCETTE; POTTER, 2005).  

Cerca de 5 a 10% dos casos da ELA envolvem o tipo 

familiar da patologia, repassada, na grande parte dos casos, por 

uma herança autossômica dominante envolvendo mutações no 

gene 21q22 do cromossomo 21, responsável por codificar a 

enzima antioxidante superóxido dismutase. A mutação da 

enzima, geralmente, se dá pela substituição do aminoácido 

valina, presente na quarta posição da proteína, pelo aminoácido 

alanina (ABRELA, 2016; SHAW, 2005). 

Além da ELA familiar 1, relacionada a  mutações no gene 

responsável pela SOD1, outros genes alterados foram 

associados a distintas versões da ELA familiar (SHAW, 2005; 

BOILLÉE, 2006). A tabela abaixo caracteriza as versões da ELA 

familiar típica quanto as suas alterações genéticas e outras 

propriedades:  

 

Tabela 1: Características da forma típica da ELA familiar 
Subtipo Locus Proteína 

alterada 
Hereditariedade Início do 

desenvolvimento 

ELA1 21q22.1 SOD1 Dominante adulta 

ELA3 18q21 desconhecida Dominante adulta 

ELA6 16q12 desconhecida Dominante adulta 

ELA7 20p13 desconhecida Dominante adulta 

Fonte: Modificado de Shaw (2005) e Boillée (2006). 
 

Existe ainda outro tipo de ELA, a ELA esporádica. As 

razões para o seu desenvolvimento, entretanto, encontram-se 

ainda menos fundamentadas. Diversos fatores de risco estão 

associados a esta versão da patologia, contemplando de 90 a 

95% dos casos existentes. A multifatoriedade quanto ao 

desenvolvimento da Esclerose Lateral Amiotrófica encontra-se 
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baseada na interação gene-ambiente. Esta relação ainda não 

foi totalmente esclarecida, contudo, teoricamente, exposições 

ambientais associadas à suscetibilidade seria o gatilho para a 

ocorrência da doença; evidências indicam que a suscetibilidade 

poderá aumentar a partir de variações nos genes SLCOIB1 e 

TPMP, responsáveis por codificar, respectivamente, a proteína 

transportadora OATP1B1 e a enzima tiopurina metiltransferase, 

além do gene PMP22, relacionado com a produção da proteína 

mielina periférica 22. Estudos quanto a influência dos metais 

pesados como fator ambiental são controversos, sabe-se, 

entretanto, que os níveis de metais pesados como o chumbo 

(Pb) estão aumentados em indivíduos com a doença (ABRELA, 

2016; GENETICS HOME REFERENCE, 2016; NETO, 2008; 

OSKARSSON; HORTON; MITSUMOTO, 2015)  

Quimicamente, os metais pesados compõem, na tabela 

periódica, elementos de elevadas massa e número atômico. 

Estes metais não são encontrados em sua forma pura na 

natureza, mas associados a outros elementos químicos, sob a 

forma de minerais e rochas. São amplamente reconhecidos por 

obterem um alto poder de reatividade e toxicidade, por serem 

facilmente absorvidos pelos organismos e, principalmente, por 

sua elevada bioacumulação. No ambiente, são encontrados 

com certa frequência sob a forma antrópica e natural, por esta 

razão, podem entrar em contanto com diversas espécies, 

inclusive os humanos (PAVANELLO; MUCINHATO, 2016; 

ROCHA, 2009; RUPPENTHAL, 2013).  

Após estabelecido o contato com os seres humanos, 

através da exposição a solos, inalação de ar e consumo de 

alimentos e água contaminados pelos metais, estes  podem ser 

excretados sem nem mesmo serem percebidos, desde que em 

quantidades pequenas, ou causar danos gravíssimos à saúde 



EXPOSIÇÃO A METAIS PESADOS COMO FATOR DESENCADEANTE DA 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

232 
 

dos indivíduos atingidos, podendo levar a morte. Os metais 

pesados de maior interesse para as áreas das ciências da 

saúde são o chumbo, mercúrio e cádmio, sobretudo por 

apresentarem elevados números de intoxicações (LEITE; 

SILVA; CUNHA, 2015; ROCHA, 2009). 

Os danos à saúde são causados, especialmente, pelo 

fato dos metais pesados não permitirem que o organismo os 

metabolize, gerando a acumulação destas substâncias. Por não 

fazerem parte das substâncias naturais do corpo, o acúmulo 

destes metais acarreta inúmeras disfunções de tecidos e 

órgãos do indivíduo afetado. Consequentemente, diversos 

processos bioquímicos os dão afinidade por órgãos específicos, 

como é o caso do cádmio, mercúrio e chumbo. O cádmio é 

comum em casos de contaminação solar e é ingerido pelos 

humanos principalmente sob as formas inalatória e digestória; 

seu acúmulo é geralmente nos rins, provocando toxicidade 

renal. O mercúrio, por sua vez, é altamente lipossolúvel e sua 

ingestão se dá através da inalação, podendo ser absorvido 

ainda através da pele. Devido a sua lipossolubilidade, este 

metal possui a capacidade de atravessar a barreira 

hematoencefálica e causar lesões no sistema nervoso central, 

fazendo com que os indivíduos intoxicados apresentem 

alterações como anormalidades nos reflexos,  alucinações, 

irritabilidade, perda de memória, confusão mental, coma e 

morte. O chumbo é absorvido através das vias inalatórias e 

digestória e é caracterizado por afetar principalmente as 

formações ósseas, podendo apresentar também efeitos sobre 

diversos sistemas orgânicos, como o sistema nervoso, além de 

acarretar como consequências distúrbios hematológicos, renais 

e até hipertensão arterial. Na intoxicação por chumbo há a 

inibição da desidratase do ácido delta-aminolevulínico (ALA-D), 
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deixando os substratos ácido delta-aminolevulínico (ALA), 

coproporfirinogênio/coproporfirina III (CPIII) e PPIX acumulados 

nos tecidos do organismo humano, assim, tratando-se do 

sistema nervoso, as ações características deste metal tendem 

à degeneração segmentar das lâminas de mielina e 

degeneração axonal, além destes efeitos neurotóxicos do 

metal, inclui-se também a proliferação de células gliais nas 

massas cinzenta e branca. Seus efeitos sobre o sistema nevoso 

incluem: encefalopatia aguda, vascular ou crônica, 

arteriosclerose cerebral, epilepsia, neuropatia periférica, 

alteração da habilidade psicomotora, alteração do sócio-

emotivo e alteração da funcionalidade sensorial (ASMUS, 2016; 

BJÖRN, 1992; MOREIRA; MOREIRA, 2004; ROCHA, 2009; 

RUPPENTHAL, 2013; SADAO, 2002). 

Assim como o chumbo, metais como o selênio (Se), 

cádmio (Cd) e o cromo (Cr) estão em estudos de correlação à 

doença; juntamente ao chumbo, o cádmio, o cromo e o cobalto 

estão inclusos como possíveis intoxicantes respiratórios, 

cancerígenos e mutagênicos. Os metais citados anteriormente, 

com exceção do selênio, estão presentes na composição do 

cigarro e, desta maneira, associados à nicotina são 

responsáveis por causar stress oxidativo, incluindo o fumo 

como fator em estudo para o desenvolvimento da ELA. A partir 

disto, formulou-se a Teoria do stress oxidativo, tida como via 

central para o surgimento de doenças do neurônio motor e, 

bastante associada a aspectos comuns entre os diversos riscos 

ambientais em estudo. Além dos metais pesados, fatores como 

o aminoácido beta-metil-amino-L-alanina (BMAA) vem 

recebendo grande atenção; assim como o neurotransmissor 

glutamato, este aminoácido relaciona-se ao processo de 

neuroexcitotoxicidade e seria o responsável por lesionar o 
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córtex motor do cérebro de macacos e Chamorros; o BMAA é 

produzido por cianobactérias. Estaria relacionado não apenas 

ao desenvolvimento da ELA, mas encontrou-se aumentado no 

cérebro de seis pacientes com o complexo ELA/Parkinson, 

doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas 

(ABRELA, 2016; FDA, 2012; OSKARSSON; HORTON; 

MITSUMOTO, 2015). 

Os diagnósticos da ELA estão pré-estabelecidos a partir do 

El Escorial World Federation of Neurology. Possui diferentes 

subclassificações a depender da quantidade de segmentos 

comprometidos, por exemplo, nas extremidades desta 

repartição temos a forma definida ou típica, ocorrendo quando 

há disfunção de neurônios motores superiores, neurônios 

motores inferiores da região bulbar e de outras duas regiões 

espinhais e, a forma suspeita da doença, marcada por 

comprometimento de neurônios motores inferiores em duas ou 

três regiões. De maneira geral, o diagnóstico inclui a 

demonstração de envolvimento dos NMS junto a sinais de 

comprometimento dos NMI. Atualmente, não há indicação de 

um exame específico para diagnóstico da ELA, contudo, o 

eletroneuromiograma possui utilização fundamental, podendo 

associar-se a exames laboratoriais e de neuroimagem, além do 

uso de ressonância magnética para distinguir o 

comprometimento predominante nos neurônios motores 

superiores e/ou inferiores. Como não há um método padrão 

para a detecção, a demora para o diagnóstico da doença é 

comum, fazendo com que exista uma média de 12 meses desde 

o aparecimento de sintomas até o diagnóstico. Para que o 

tempo entre estes eventos seja menor, torna-se necessário a 

implantação de formas diferenciais de diagnóstico, estando 

relacionadas a solicitação de exames de acordo com a 
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disfunção presente, dentre estes, destaca-se o diagnóstico 

diferencial relacionado a neuropatia motora pura com auto-

anticorpos (ABRELA, 2016). 

Infelizmente a ELA não tem cura. Seu tratamento consiste 

apenas em medidas paliativas que prolonguem a expectativa 

de vida e retardem o desenvolvimento da doença. Atualmente, 

drogas inibidoras da excitotoxicidade – relacionada 

principalmente ao neurotransmissor glutamato – como o 

Riluzole, vêm apresentando efeito benéfico quanto ao 

prolongamento da vida, ainda que por poucos meses. Além do 

Riluzole, que constitui o tratamento específico da ELA, é 

necessária uma abordagem multidisciplinar, associada aos 

sintomas concomitantes da doença. O sistema de saúde 

público brasileiro, o SUS, disponibiliza este medicamento de 

forma gratuita desde 2015, investindo R$ 7,6 milhões para sua 

aquisição, atendendo um consumo médio mensal de cerca de 

142,7 mil comprimidos, além de investir em outras formas 

terapêuticas para o tratamento dos sintomas acarretados pela 

doença, como a fisioterapia (ABRELA, 2016; BRASIL, 2015). 

A prevalência da doença no  mundo é de 3 a 8 casos 

para cada 100.000 habitantes, tendo uma incidência anual de 

2/100.000 indivíduos. No Brasil, de 8 a 10 indivíduos são 

diagnosticados com a patologia semanalmente, estimando-se, 

segundo o Instituto Paulo Gontijo (2016), que cerca de 12 mil 

brasileiros possuam a doença (PEREIRA, 2006; ABNEURO, 

2014).  

Um estudo realizado no ano de 1998 – cuja publicação 

ocorreu só em 2000 – demonstrou as características 

epidemiológicas da ELA no Brasil. A análise dos dados contidos 

neste estudo permitiu confimar a predominância dos casos da 

ELA esporádica, quando comparados a ELA familiar 
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(DIETRICH-NETO et al, 2000). A tabela a seguir reúne os dados 

epidemiológicos no que se refere às principais formas clínicas 

da doença 

 

Tabela 2: Dados epidemiológicos da ELA no Brasil. 

 Sexo Formas clínicas * 

Feminino  Masculino ELA 
esporádica 

ELA 
familiar 

N°  184 259 403 26 

% 41,5 58,5 91 5.9 

TOTAL 443 
Fonte: DIETRICH-NETO et al, 2000. * no estudo, 14 casos foram 

desconsiderados.  

 

4 CONCLUSÕES 

 O crescimento populacional e o avanço industrial e 

tecnológico tem gerado impasses preocupantes, como o 

armazenamento inadequado dos resíduos. Esta atitude é a 

principal causa da contaminação do solo e, principalmente, dos 

mananciais e da fauna aquática existente por metais pesados.  

 O estudo da relação existente entre o desenvolvimento da 

Esclerose Lateral Amiotrófica e os fatores ambientais, 

sobretudo os metais pesados, deixa um alerta importante sobre 

os agravos que a contaminação ambiental por metais pesados 

pode acarretar. É evidente que a preocupação sobre esta 

contaminação aumenta consideravelmente quando relacionada 

a um paciente portador de ELA e a indivíduos geneticamente 

predispostos ao seu desenvolvimento, contudo, a exposição de 

indivíduos saudáveis aos metais pesados traz consequências 

similarmente graves à saúde. 
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 Ademais, passos importantes como o mapeamento 

genético de indivíduos supostamente predispostos a doença 

deve ser levado em consideração na tentativa de lidarmos 

melhor com o desenvolvimento da patologia, além disso, 

medidas de armazenamento adequado e fiscalização deste 

processo é imprescindível, tanto para aumentar a sobrevida de 

pacientes portadores de ELA como também para oferecer 

melhores condições de vida à população saudável. 
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RESUMO: A produção de resíduos sólidos é bastante antiga, e 
no Brasil essa produção chega a números alarmantes. O 
aumento desses materiais tornou-se um problema à saúde 
pública, além de gerar impactos ambientais e sócio- 
econômicos a população. Dentre esses resíduos, os metais 
pesados apresentam propriedades bioacumulativas e tem 
efeito teratogênico, podendo comprometer vários sistemas do 
corpo. Dentre eles, destaca-se o chumbo que, pode causar 
sérios danos. Acerca da problemática, este trabalho tem como 
objetivo revisar a literatura científica sobre os acometimentos 
causados pela exposição aos metais pesados, a falta de 
informação da população sobre os teratógenos, além de 
mostrar como o chumbo age no organismo, informar os 
parâmetros de controle, esquematizar suas trocas nos 
organismos, mecanismos de toxidade e discutir meios 
preventivos. Consta de revisão da literatura dos últimos dez 
anos utilizando as bases de dados: CAPES, SciELO, PubMed 
e BVS. Os resultados apontam que os teratógenos causam 
complicações embrionárias/fetais, como a má formação 
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congênita, anomalias, retardo mental e aborto. A falta de 
informação sobre o assunto pode influenciar para o 
aparecimento desses acomentimentos. Os resultados também 
mostram como ocorre a absorção, distribuição e excreção do 
chumbo no organismo, os parâmetros para o controle biológico 
da exposição, e a troca desse metal no metabolismo, além de 
mostrar um dos mecanismos de toxidade  e trazer medidas de 
prevenção à sua exposição. 
Palavras-chave: Resíduos sólidos; Metais pesados; Chumbo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros relatos de produção de resíduos sólidos 

está relacionado aos nômades da época, que deixavam para 

trás seus rastros de lixo (DEUS; BATTISTELLE; SILVA, 2015). 

 Com o término da Revolução Industrial, as industrias 

aumentaram seus índices de produtividade e 

consequentemente, a geração de resíduos sólidos oriundos dos 

seus processos produtivos. A partir da década de 70 que esse 

assunto começou a ser abordado de forma aprofundada em 

encontros mundiais como a ECO 92, no Rio de Janeiro, virando 

palco de discursão em todo o mundo, visto que se tratava de 

um impacto ambiental em nível global (DEUS; BATTISTELLE; 

SILVA, 2015). 

Com o passar dos anos, foi feita a correlação da geração 

desses materiais com sérios danos à saúde pública, mas 

apesar dos números de produção crescentes até os dias atuais, 

grande parte desses resíduos continuam tendo uma disposição 

final inadequada constituindo um grande desafio para a 

administração pública (URBAN, 2016; FERRI; CHAVES; 

RIBEIRO, 2015). 
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O Brasil tem em média uma produção diária de 189 mil 

toneladas de resíduos sólidos, em que esses são descartados 

em lixões, aterros controlados e aterros sanitários 

(MANNARINO; FERREIRA; GANDOLLA, 2016). Para Pereira e 

Lange (2011), a alternativa mais sensata para esses resíduos 

sólidos seria a implantação de aterros sanitários, unidades de 

compostagem e na remediação de lixões em todo o Brasil, bem 

como na busca de soluções financeiras para municípios de 

pequeno porte. 

Os resíduos sólidos são aqueles em estados sólidos e 

semi-sólidos, provenientes de atividades de origem hospitalar, 

industrial, agrícola, doméstica, de varrição, de serviços e 

aqueles oriundos de equipamentos e instalações de controle de 

poluição e os de sistemas de tratamento de água (JULIATTO; 

CALVO; CARDOSO, 2011). 

A lei n° 12.305, de dois de agosto de 2010, que instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece as 

diretrizes relativas à gerenciação dos resíduos sólidos e a 

gestão integrada, a responsabilidade do poder público, dos 

geradores e dos instrumentos econômicos aplicáveis, tendo 

como norteamento os conceitos que estão em atuação nos 

países desenvolvidos, principalmente os da Europa  

(MANNARINO; FERREIRA; GANDOLLA, 2016). 

A presente lei é também responsável pela classificação 

desse resíduos, sendo um dos subtipos os resíduos perigosos, 

que apresentam risco significativo à saúde pública e à 

qualidade ambiental, visto que esses resíduos apresentam 

algumas características como: teratogenicidade, 

carcinogenidade, mutagenicidade, reatividade, inflamabilidade, 

toxidade, patogenicidade e corrosividade (BRASIL, 2010).  
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Um exemplo bastante claro desses resíduos perigosos 

são os metais pesados, que são bioacumulativos, isto é, uma 

vez ingeridos, inalados ou tido contato dérmico não são mais 

eliminados e acabam depositando-se em locais específicos do 

organismo, gerando um comprometimento das suas funções, 

podendo vir a causar danos à saúde desse indivíduo (DUTRA; 

BERVIAN, 2016). 

Os tipos de metais pesados com maior poder de toxidade 

são o Mercúrio (Hg), Arsênio (As), Cromo (Cr), Chumbo (Pb), 

Cádmio (Cd) e o Níquel (Ni), porém o Chumbo (Pb) tem um 

maior efeito teratogênico, atravessando a barreira placentária, 

podendo vir a causar má formações congênitas, prematuridade 

e/ou retardo mental (OLIVEIRA et al, 2016).  

Os metais pesados podem ser encontrados em todos os 

tipos de objetos aos quais temos um constante contato como: 

tintas, enlatados, pilhas, aparelhos eletrônicos, lâmpadas, 

plásticos, cosméticos, tintura de cabelo, esmaltes entre outros 

(OLIVEIRA et al, 2016). 

Neste contexto, comprendendo os problemas que esses 

metais pesados podem ocasionar à saúde das pessoas, é 

oportuno trazer informações atuais sobre esses elementos. Por 

isso, o presente trabalho tem por objetivo revisar a literatura 

científica, apresentar informações recentes sobre o tema, os 

mecanismos biológicos dos seus efeitos teratogênicos 

causados pela exposição aos metais pesados, com ênfase nas 

alterações no desenvolvimento embrionário causadas pelo 

chumbo. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: 

Portal de Periódicos CAPES, SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), PubMed (MEDLINE) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), empregando para a consulta dessas bases os 

seguintes descritores: Resíduos Sólidos (Solid Waste), Metais 

Pesados (Metals, Heavy), Chumbo (Lead) e Gestantes 

(Pregnant Women). Essa pesquisa utilizou artigos científicos 

publicados nos últimos dez anos,  e que abordassem os idiomas 

português e inglês. Os resultados estão apresentados 

textualmente e com a utilização de figuras para uma melhor 

sistematização ao alcance do objetivo proposto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os teratógenos são elementos capazes de causar 

alguma alteração na funcionalidade ou estrutura corpórea no 

embrião ou feto, podendo ser classificados em agentes 

químicos, físicos, biológicos ou ambientais (ALEXANDRINO et 

al., 2016). 

 As sequelas a esses agentes dependem de alguns 

fatores como: tempo de exposição ao agente, poder de 

absorção do tecido, metabolismo materno e fetal, transferência 

placentária do metal pesado e o período gestacional em que 

houve a exposição ao teratógeno (RODRIGUES, et al., 2011; 

TORALLES, et al., 2009). 

No Brasil, 3 a 5% das gestações apresentam fetos com 

más formações congênitas, anomalias, retardo mental, doenças 

genéticas, deformidades, aborto e esses acometimentos são 
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relacionados a interações complexas da mãe com fatores 

ambientais, em que acaba expondo o feto ao perigo (HESS; 

TREVISAN, 2008; SILVA; FELISMINO; DANTAS, 2008). As 

más formações geralmente são diagnosticadas antes do 

nascimento, sendo a segunda maior causa de morte infantil no 

Brasil (SILVA; FELISMINO; DANTAS, 2008). 

O retardo mental (RM) está relacionado a funcionalidade 

adaptativa que o indivíduo tem para realizar com eficiência as 

atividades do dia a dia, podendo ser de origem extrínseca, 

como as causadas por metais pesados, como terem a sua 

origem genética. Além disso, esses indivíduos acabam 

apresentando alterações comportamentais, desenvolvimento 

lento e dificuldade para realizar certas tarefas (PAICHECO et 

al., 2010). 

Um aspecto relevante dessas alterações no 

desenvolvimento gestacional consiste na falta de informações 

sobre os agentes teratogênicos, principalmente nas 

comunidades que apresentam um baixo nível educacional e 

socioeconômico, em que as mulheres grávidas acabam se 

expondo a esses agentes de maneira inconsciente (BRITO et 

al., 2010). 

Salles et al. (2008) apresentaram dados que 

correlacionam o grau de escolaridade, renda famíliar ao 

aparecimento de alterações morfológicas em embriões 

causados pela exposição à teratógenos. 

A figura 1 mostra que o grupo de gestantes com ensino 

médio completo são as mais acometidas com alterações 

morfológicas nos seus embriões. Enquanto as gestantes que 

tem um grau de escolaridade inferior são as menos afetadas. 

Uma das possíveis justificativas seria o contato com agentes 
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teratogênicos que as mães com escolaridade menor não teriam 

acesso (GUERRA et al., 2008). 

 

Figura 1. Grau de escolaridade de gestantes que apresentaram 
fetos com má formações 

 
Fonte: (SALLES et al, 2008) 

 

Adicionalmente, Salles et al.(2008) demonstraram que o 

grupo de gestantes mais acometidas por problemas de 

alterações morfológicas em seus fetos foram as que tem mais 

de um salário como renda pessoal como pode ser observado 

na Figura 2. 
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Figura 2. Renda familiar das gestantes que apresentaram fetos 
com má formações 
 

 
Fonte: (SALLES et al, 2008). 

 

Uma das fontes mais importantes de agentes  

teratogênicos consiste nos elementos descartados nos lixões, 

aterros controlados ou sanitários (RIGUETTI et al., 2015). 

Como exemplo do estudo de Celere et al (2007) que encontrou 

níveis elevados de metais pesados em um aterro sanitário.  

O contato dos metais pesados com o organismo pode 

danificar qualquer tipo de atividade biológica, justificando as 

diversas sequelas que os mesmos podem gerar em um 

indivíduo. Apesar dos sistemas enzimáticos serem susceptíveis 

a esses elementos, o acesso e a sensibilidade entre os 

diferentes órgãos e tecidos está relacionado com a limitação 

das estruturas anatômicas e com a competição dos metais 

pelos sítios de ligação nesses locais (LEITE; SILVA; CUNHA, 

2015; CASERTA, 2013). 

Um dos metais pesados comumente encontrado na 

natureza é o chumbo, sendo este um dos elementos mais 

reativos já descrito. O seu efeito toxicológico é relatado a mais 
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de três mil anos e sua interação com problemas em crianças é 

conhecida a mais de 100 anos (JURUENA, 2009).  

O chumbo compartilha algumas propriedades 

observadas em outros metais pesados, mas também apresenta 

características próprias. A sua capacidade de inibir ou imitar a 

ação do cálcio, a formação de complexos estáveis com ligantes 

contedo enxofre, fósforo, nitrogênio ou oxigênio   

nas membranas celulares são alguns dos mecanismos de ação 

deste metal pesado (LEITE; SILVA; CUNHA, 2015; CASERTA, 

2013). 

As principais fontes de exposição ao Pb são as industrias 

que fazem uso ou descartam esse metal; alguns alimentos e 

bebidas, medicamentos, brinquedos, aparelhos eletrônicos, 

plástico etc (CAPITANI; PAOLIELLO; ALMEIDA, 2009). 

Adicionalmente, produtos de beleza possuem uma 

concentração significativa desse metal que podem ser 

encontrados em esmaltes, tinturas de cabelo, fixadores de 

perfume e maquiagem de maneira geral, sendo as mulheres o 

público de maior exposição (COUTINHO et al, 2012). 

A Norma Regulamentadora NR7/78, que foi alterada pela 

portaria SSST 24/94, disponibiliza a taxa para se fazer o 

controle biológico da exposição ao chumbo (CLARK; 

OLIVEIRA; CLARK, 2010). A Tabela 1 apresenta os parâmetros 

de referência para a exposição ao chumbo, na qual o máximo 

permitido de 60 µg/100 ml de sangue e de 100 µg/g creatinina 

na urina. Acima desses valores, os efeitos do chumbo podem 

gerar diferentes resultados, dentre estes alterar o 

desenvolvimento gestacional de um embrião ou feto. 
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Tabela 1. Parâmetros para o controle biológico da exposição ao 
chumbo. 

Material da 

amostra 

Valores de 

Referência 

Índice biológico 

máximo permitido 

Sangue Até 40 µg/100 ml 60 µg/100 ml 

Urina Até 50 µg/g 

creatinina 

100 µg/g creatinina 

Fonte: (CLARK; OLIVEIRA; CLARK, 2010) 

 

Para Rezende, Amaral e Tanus-Santos (2009),o chumbo 

apresenta um alto poder de absorção, principalmente pelas vias 

respiratórias e gastrointestinal, onde é distribuído por todo o 

corpo e pode causar paralisia intestinal, dor abdominal, anemia 

e afetar o sistema nervoso central, sendo acumulado nos 

tecidos mineralizados, além de  apresentar um baixo nível de 

excreção. A quantidade de Pb encontrada livre no sangue pode 

alertar para alterações orgânicas causadas pela exposição ao 

chumbo de forma direta ou indireta.  

Quando absorvido pelo organismo, 99% do chumbo se 

liga aos eritrócitos por até 5 semanas e logo após serão 

dispersos nos tecidos moles como: rins, fígado, pulmões e 

sistema nervoso. O 1% restante do metal absorvido, continua 

livre no plasma (REZENDE; AMARAL; TANUS-SANTOS, 

2009). A Figura 3 abaixo mostra o esquema da absorção, 

distribuição e excreção desse metal no organismo. 

A Figura 4 mostra o esquema simplificado da troca do 

chumbo nos organismos. Nesta imagem, a espessura das setas 

representa diferentes taxas de transferência do chumbo no 

organismo (CAPITANI, 2009).  
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Figura 3. Absorção, distribuição e excreção do chumbo no 

organismo.

Fonte: REZENDE; AMARAL; TANUS-SANTOS, 2009. 

 

Figura 4. Esquema simplificado da troca de chumbo nos 

organismos. 

 
Fonte: CAPITANI, 2009. 

 

A absorção do chumbo pode se dá através da ingestão, 

contato ou inalação. Ao alcançar o sangue, ele apresentará 

diferentes velocidades no fluxo de transferência para os 

diversos órgãos, podendo classificar essas trocas em: troca 
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lenta, troca intermediária, troca rápida e troca muito rápida, 

conforme descrito por Capitani (2009). 

Orgãos importantes como o cérebro, fígado, assim como 

a medula, apresentam um fluxo rápido entre as concentrações 

do chumbo no plasma com o acumulado em seus tecidos. 

Entretanto, o acúmulo desse metal pesado está relacionado 

com alterações estrutural, de desenvolvimento e 

comportamental em fetos e crianças, sendo um dos possíveis 

causadores do autismo, por exemplo (LEAL et al., 2015). 

Estudos demonstram que um dos mecanismos de 

toxicidade do chumbo é a troca do zinco presente em proteínas 

regulatórias com domínio Dedo de zinco, pelo chumbo. 

Algumas dessas proteínas são reconhecidas como reguladoras 

de genes supressores de tumor e reguladoras do processo 

transcricional gênico. Neste contexto, a funcionalidade dessas 

proteínas ficam alteradas sendo este um dos mecanismos 

aceitos para o potencial teratogênico deste metal pesado com 

mostra a Figura 5 (NELSON; COX, 2006). 

 

Figura 5. Estrutura básica de proteínas reguladoras da 

transcrição gênica com domínio Dedo de Zinco 

 
Fonte: NELSON; COX, 2006. 
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A ingestão de alimentos com uma taxa calórica 

balanceada, a diminuição da idade reprodutiva, o controle ao 

tabagismo e do uso de medicamentos, são práticas preventivas 

em que apresentam relação direta no desenvolvimento do 

embrião/feto (SILVA; FELISMINO; DANTAS, 2008). 

Para Clark, Oliveira e Clark (2010), outra medida de 

prevenção à exposição dos metais pesados, em especial o 

chumbo, é a substituição desse metal por outros metais com 

menor poder tóxico, sem falar no isolamento das atividades que 

fazem manipulação do mesmo.  

A engenharia de segurança também prever métodos 

com o intuito de evitar a exposição das pessoas ao metal, 

fazendo uso de boas práticas de trabalho associadas ao uso de 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) como luvas, 

uniformes e máscaras que utilizam filtro químico, assim como 

também se devem treinar as pessoas para se tomar os devidos 

cuidados quanto ao metal além de discutir os sintomas de 

intoxicação, para que os mesmos saibam procurar a ajuda 

correta. O local de armazenamento de água potável deve ser 

bem protegido e o ambiente de trabalho deve se mostrar 

sempre limpo, devendo ser realizada por aspersão úmida 

(CLARK; OLIVEIRA; CLARK, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A presente revisão bibliográfica possibilitou informar 

sobre os dados atuais da geração de resíduos sólidos no Brasil, 

destacando os metais pesados como uma classe de perigo por 

estar associados com diversas alterações anatomorfológicas e 

comportamentais em humanos. Uma população de risco à 
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esses elementos são as gestantes, devidos esses elementos 

serem altamente reativos, com potencial teratogênico podendo 

acarretar sérios riscos ao embrião como: má formação 

congênita, retardo mental e até mesmo o aborto. 

Adicionalmente, foi observado que o conhecimento e a 

conscientização sobre a importância de evitar determinados 

produtos, especialmente durante a gestação, é de grande 

importância, em que suas principais fontes são os alimentos, 

bebidas, medicamentos, aparelhos eletrônicos, plásticos e 

produdos de beleza em geral, além disso, a pesquisa 

apresentou os parâmetros de referência de exposição ao 

chumbo e os mecanismos de absorção, distribuição e excreção 

desse metal no organismo. Essa revisão também possibilitou 

observar o fluxo de transferência desse metal em diferentes 

velocidades dependendo do tecido em questão, mostrou um 

dos mecanismos de toxidade desse metal, uma vez que o Pb 

tem mais afinidade que o zinco em proteínas regulatórias com 

domínio Dedo de zinco, além de trazer medidas de prevenção 

à exposição desses metais, em especial o chumbo 
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RESUMO: O ciclo natural de alguns elementos como nitrogênio, 
carbono e enxofre sofreu “alteração” devido à ação antrópica. 
Essas alterações, ao longo de milhares de anos, trouxeram 
riscos diretos à existência e à sobrevivência dos seres vivos da 
Terra. O desequilíbrio deste sistema natural, autoregulado, 
conduz ao acúmulo, na atmosfera, de substâncias nocivas à 
vida, fazendo nascer a necessidade de uma ação de prevenção 
ou de saneamento artificial que seja capaz de assegurar a 
manutenção da qualidade do ar do planeta. Como resposta a 
essa realidade, espera-se que o avanço da nanociência e da 
nanotecnologia estimule uma nova revolução industrial que 
promova o crescimento econômico e sustentável deste século. 
Na catálise, o grande potencial dos nanomateriais está 
relacionado com a alta atividade catalítica exibida, por esses 
materiais, em função da alta relação entre as variáveis 
superfície / volume quando as partículas adquirem diâmetro 
abaixo de 5 nm. Uma das suas principais aplicações 
tecnológicas, mais difundidas atualmente, é a utilização de 
catalisador automotivo para controle de emissões veiculares, 
utilizando uma tecnologia estabelecida, porém em contínuo 
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desenvolvimento, e que vem sendo aplicada em países que 
apresentam uma política de controle de emissões a partir de 
fontes móveis. Neste trabalho, uma revisão sobre as 
propriedades, características e aplicações de nanopartículas de 
óxido de cério (IV) é apresentada com ênfase na catálise 
automotiva.  
Palavras-chave: Catálise automotiva. Nanoestruturas. Céria. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A queima de combustíveis fósseis em todo mundo é a 

principal causa das emissões de dióxido de carbono (CO2), o 

principal gás de efeito estufa. O setor de transportes é, entre as 

fontes de emissão de gases de efeito estufa, a que cresce mais 

rapidamente, muitas vezes, em uma taxa superior ao produto 

interno bruto dos países em desenvolvimento (DÍAZ CÓNSUL 

et al., 2004; MARTINS et al., 2003).  

Com a globalização da economia, a competitividade 

tornou-se condição essencial à sobrevivência de qualquer 

indústria, inclusive as de cerâmicas tradicionais. Dois dos 

principais fatores que determinam a competitividade de um 

produto são a qualidade e a eficiência do processo produtivo.  

O único caminho para o domínio do processo produtivo 

é a garantia da qualidade e a busca por novas tecnologias. Tais 

fatores geraram uma evolução da pesquisa de novos materiais 

cerâmicos ao longo destes anos (MARTINS et al., 2003). 

Nos últimos anos, a nanotecnologia tem recebido muita 

atenção da comunidade científica, principalmente, depois da 

descoberta dos nanotubos de carbono por Iijima (1991) há mais 

de duas décadas. Com isso, a síntese de nanomateriais tem 

sido de grande interesse para cientistas e engenheiros por 

causa de duas importantes contribuições: o entendimento dos 
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conceitos fundamentais envolvidos e as suas potenciais 

aplicações tecnológicas (IIJIMA, 1991; GARNER; HEPPELL, 

2005).  

Estruturas nanométricas podem apresentar diferentes 

propriedades quando comparadas com outros materiais em 

escalas de dimensões maiores. Este argumento, juntamente 

com o potencial das aplicações tecnológicas desses 

nanomateriais, tem sido responsável por um investimento, da 

ordem de trilhões de dólares, por parte de governos e 

indústrias, em todo o mundo. Em anos recentes, na literatura, 

tem sido descrita, com sucesso, a preparação de diversas 

nanoestruturas como PbS, PbO2, Pb3O4, PbO, CuO, Cu2O, Cu, 

Se, CdS, Bi2S3, SnS2, ZnO e CeO2 através de várias rotas de 

sínteses (SANTOS, 2013). 

 O óxido de cério (IV) é um importante material de 

aplicação industrial e de grande interesse em muitas aplicações 

científicas e tecnológicas. Ele se estabelece como um dos 

óxidos mais importantes, onde sua estrutura apresenta um 

grande leque de interesses, para o progresso da nanociência e 

nanotecnologia, devido a propriedades catalítica,  eletrônica, 

magnética e microbiológica, muito desejáveis por razões sociais 

e econômicas (SANTOS, 2013; DEUS et al., 2013). 

 Esses nanomateriais, com dimensões inferiores a 100 

nm, são cada vez mais utilizados, como agentes catalíticos 

automotivos, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes 

na atmosfera, a através de novos processos economicamente 

mais favoráveis (KEYSON et al., 2008; DEUS et al., 2013).  

  



ESTUDO DA DESATIVAÇÃO CATALÍTICA AUTOMOTIVA EM CATALISADORES 
NANOESTRUTURADOS DE CeO2 

260 
 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade 

de informações nas mais diferentes áreas, tornou-se 

imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da 

pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar 

etapas metodológicas mais concisas e de propiciar, aos 

profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em 

inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão bibliográfica 

emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 

de estudos significativos na prática (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

Este estudo constitui-se de uma revisão integrativa, 

realizada entre julho e novembro de 2016, no qual foi executada 

uma consulta por artigos científicos nas bases de dados 

Elservier, ScienceDirect, Web of Science, SciELO, entre outras. 

Foram incluídos, nessa revisão, estudos relevantes das 

propriedades catalíticas de estruturas nanoparticuladas do 

óxido de Cério (IV) aplicadas no setor automotivos. 

Dessa forma, essa obra apresenta importantes 

estratégias utilizadas, em setores de transportes e industriais, 

para a redução das emissões de gases de efeito estufa através 

da utilização de tecnologias mais eficientes e que atendam a 

exigência por processos limpos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ar, tal como a água e o solo, é um recurso 

indispensável na Terra. Através de ciclos naturais, seus 

constituintes são consumidos ou reciclados. A atmosfera tem 
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assim, uma certa capacidade depuradora que, em condições 

naturais, garante a eliminação dos materiais nela 

descarregados pelos seres vivos. O desequilíbrio nestas 

condições promove o acúmulo de gases nocivos na atmosfera, 

necessitando de ações preventivas e urgentes, capazes de 

controlar essas emissões em níveis aceitáveis. Os óxidos de 

nitrogênio (NOx), de enxofre (SOx), de carbono (COx) provêm 

de fontes naturais, tais como atividade vulcânica, queima de 

biomassa (fundamentalmente queima de florestas provocada 

por fontes naturais) e atividade bacteriana. Porém, o tráfego 

automobilístico, assim como a combustão em caldeiras e 

fornos, constituem as principais fontes de formação destes 

óxidos, que são considerados importantes contaminantes 

ambientais, devido à sua participação na chuva ácida, 

responsável pela destruição das florestas, no “smog” 

fotoquímico, que é intensamente irritante aos olhos e às 

mucosas e, principalmente nos gases de efeito estufa. 

Catalisadores automotivos configuram a maior aplicação 

de catalisadores heterogêneos no mundo. O mercado atual de 

catalisadores automotivos abrange, aproximadamente, 22% do 

mercado mundial de catalisadores heterogêneos que  

corresponde a 9 bilhões de dólares. Assim, é indiscutível a 

importância ambiental e econômica desses catalisadores. Num 

passado recente que se estende aos nossos dias, leis 

governamentais rígidas, estabelecendo prazos para a adoção 

de tecnologias de minimização de emissões veiculares, 

promovem o desenvolvimento de materiais nunca antes 

necessários em catálise, tendo em conta o meio hostil da 

exaustão de automóveis (DÍAZ-CÓNSUL et al., 2004; 

MARINHO, 2011). 
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Os catalisadores são utilizados nos automóveis e nas 

indústrias com o propósito de diminuir a emissão de gases 

poluentes, oriundos de motores automotivos, como também de 

processos de combustão em caldeiras, fornos, entre outros 

(FINO et al., 2006; IRFAN; GOO; KIM, 2008; MARINHO, 2011).  

O catalisador, através de processos específicos, acelera 

reações químicas, transformando poluentes nocivos (COx, NOx 

e CxHy entre outros) em compostos menos danosos à saúde e 

ao meio ambiente. Essa transformação para os gases NOx não 

ocorre espontaneamente, mas pode ser realizada utilizando 

catalisadores específicos. Vários sistemas catalíticos são 

estudados para o abatimento de NOx, a maioria é baseada em 

metais nobres, em zeólitas modificadas com metais de 

transição e em compostos de óxidos mistos (GARCIA, 2003; 

ZHANG, et al., 2006; ZHU; THOMAS, 2009; KEYSON et al., 

2008). 

Por sua vez, os compostos de cério nanoestruturados 

são considerados uma alternativa viável, na substituição destes 

materiais, devido a sua boa relação custo benefício quanto a 

propriedades como: estabilidade térmica em altas 

temperaturas, menor custo, grande versatilidade e excelente 

propriedade redox. A estrutura fluorita, cúbica de face centrada, 

dá a esses óxidos a capacidade de acomodar uma grande 

concentração de defeitos, promovendo propriedades do estado 

sólido que são relativamente fáceis de controlar e modificar, 

mediante substituições na composição química, originando 

perfis catalíticos muito interessantes. Esses sólidos são 

mecânica e quimicamente estáveis a altas temperaturas e, em 

determinadas condições de reação, apresentam propriedades 

condutoras e dielétricas importantes (SANTOS, 2013).  
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Muitas são as rotas de síntese utilizadas para a obtenção 

de nanocompostos: precipitação, sonoquímica, hidrotermal, 

microemulsão, transformação mecanoquímica, decomposição 

térmica, métodos sol-géis, síntese solvotermal, além do método 

hidrotermal de micro-ondas (SANTOS, 2013; ROY; HEGDE; 

MADRAS, 2009). A utilização de cada técnica irá depender do 

tipo de produto a ser sintetizado, considerando as seguintes 

variáveis: estado de oxidação, pureza, tamanho de partícula, 

reprodutibilidade, rendimento e possibilidade de produção em 

larga escala. 

Muitos aditivos foram estudados para melhorar a 

estabilidade térmica do sistema, evitando a perda de área 

específica dos óxidos Al2O3 e CeO2, bem como a coalescência 

da fase metálica (ROY; HEGDE; MADRAS, 2009; MARINHO, 

2011; SANTOS, 2013).  

 

3.1 CÉRIO E SEUS COMPOSTOS 

 

O Cério (IV) apresenta como únicos compostos binários 

seus óxidos anidros (CeO2), hidratados (CeO2-n.H2O) e 

fluoretos ( CeF4). Óxido de cério (IV) apresenta a cor branca 

quando puro, podendo ser obtido através do aquecimento em 

ar de cério metálico, do seu óxido trivalente, Ce2O3, do hidróxido 

Ce(OH)3 ou a partir de qualquer sal de Ce3+ de oxiácidos, como 

oxalato, carbonato, nitrato, em atmosfera de ar ou oxigênio. O 

CeO2. nH2O, obtido da reação entre uma base e o íon Ce4+, 

apresenta-se como um precipitado de cor levemente amarela. 

Uma alternativa para a síntese do óxido de cério (IV), com alto 

grau de pureza e rendimentos entre 95% e 98%, é através da 

oxidação do sal Ce(NO3)3 por KMnO4 em temperaturas 
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elevadas (SANTOS, 2013), conforme a reação a seguir 

(Equação 1):  

 

6 Ce(NO3)3 + 2KMnO4 + 8 H2O → 6CeO2 + 2MnO2 + KNO3 + 

16 H2O Eq. (1) 

 

Compostos de cério (IV), devido ao seu elevado 

potencial de oxidação, apresentam propriedades como: alta 

mobilidade de oxigênio na rede cristalina e alta afinidade por 

compostos com grandes quantidades de oxigênio, nitrogênio e 

enxofre, muito importantes em diversas áreas tecnológicas 

(KEYSON et al., 2008).  

Dentre os vários métodos de sínteses, já citados 

anteriormente, o método hidrotermal de micro-ondas apresenta-

se como um dos mais viáveis para a obtenção de 

nanoestruturas com dimensão nanométrica, envolvendo baixo 

consumo de energia (baixas temperaturas) e pequenos 

intervalos de tempo de síntese, tornando-se muito atrativo e 

promissor, auxiliando no estabelecimento de mecanismo de 

crescimento para novas rotas de síntese verde (DEUS et al., 

2013). A despeito de sua versatilidade, uma pequena ressalva 

pode ser feita ao seu desempenho: o fato da cinética de 

cristalização possuir baixa velocidade quando as temperaturas 

de processamento são inferiores a 300 ºC, condições estas 

desejadas para processos “soft chemistry” (KEYSON et al., 

2008; SANTOS, 2013). 

 

3.2 CATÁLISE 

 

A partir da década de 70, visando minimizar a presença 

desses poluentes na atmosfera alguns países do primeiro 
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mundo estabeleceram legislações restritivas às emissões de 

CO, NOx e hidrocarbonetos; esse fato motivou o 

desenvolvimento do catalisador automotivo. Atualmente, é 

difundido mundialmente o uso dos catalisadores do tipo “three-

way” (GUTIÉRREZ-ORTIZ et al., 2006; HE, 2012). 

Esse catalisador utiliza como suporte um material 

cerâmico (cordierita) em forma de colmeia. Nesse suporte é 

depositado o material catalítico, composto por alumina de alta 

área específica, sobre a qual são adicionados elementos ativos 

tais como a platina (Pt), o paládio (Pd), o ródio (Rh) e 

promotores como o óxido de cério (CeO2), além de outros 

elementos, como o níquel (Ni), o zircônio (Zr), o bário (Ba) e o 

lantânio (La). Basicamente o efeito catalítico destes 

catalisadores se deve aos metais nobres, auxiliados pelo CeO2. 

Os demais elementos funcionam como estabilizadores 

estruturais, “traps” para contaminantes (DOMINGOS; 

LONGHINOTTI; MACHADO, 2003; GUTIÉRREZ-ORTIZ et al., 

2006; HE, 2012; BRIGANTE; SCHULZ, 2012). 

Estima-se que aproximadamente 50 milhões de carros 

sejam produzidos anualmente e que mais de 700 milhões estão 

em utilização no mundo inteiro. Tais números mostram que o 

uso de catalisadores para purificar os gases de escape é 

absolutamente necessário e indispensável. Os catalisadores 

mais empregados atualmente para essa finalidade são os 

conhecidos como catalisadores tipo três vias (CTV). Este tipo 

de catalisador é constituído por vários componentes, dentre os 

quais se destacam: a) metais nobres (exemplo: Pt, Pd e Rh), 

que atuam como sítio ativo durante as reações de redução; b) 

alumina, que devido a sua alta área superficial, atua como um 

excelente suporte; c) óxidos metálicos (ex.: óxido de cério, 

lantânio, níquel, zircônio e bário), que têm papel de promotores 
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ou estabilizadores. Duas das principais funções dos 

catalisadores CTV são oxidar hidrocarbonetos e monóxido de 

carbono (CO) a dióxido de carbono (CO2) e reduzir os NOx a 

nitrogênio (N2) (DOMINGOS; LONGHINOTTI; MACHADO, 

2003; GUTIÉRREZ-ORTIZ et al., 2006; FERNANDEZ et al., 

2006; MASUI  et al., 2002; PEREIRA, 2015). 

Nestes processos, o CeO2 atua como armazenador de 

oxigênio e como estabilizador térmico/estrutural, conforme 

Equações 2 a 6:  

 

CeO2 + xCO → CeO2-x + xCO2 (2) 

CeO2 + CxHy → CeO2-(2x +0,5y) + xCO2 + 0,5yH2O (3) 

CeO2-x + xNO → CeO2 + 0,5xN2 (4) 

 

Essas reações acontecem simultaneamente, sendo 

necessário manter a relação entre os poluentes e o oxigênio 

próxima ao ponto estequiométrico. Assim, o CeO2 tem a função 

de fornecer oxigênio de sua própria rede cristalina quando a 

mistura está com falta de oxigênio; por outro lado, quando há 

excesso de oxigênio esta superfície é reoxidada (Equações 5 e 

6). Além dessa função reguladora de oxigênio, a presença de 

CeO2 também evita que os catalisadores CTV percam a 

eficiência em altas temperaturas, pois ela inibe/ desloca as 

transições de fase de outros materiais (FERNANDEZ et al., 

2006; PEREIRA, 2015; MASUI et al., 2002). 

 

CeO2 → CeO2-x + 0,5xO2 (5) 

CeO2-x + 0,5xO2 → CeO2 (6) 

 

As principais reações que ocorrem nesses catalisadores 

são a oxidação do CO e dos hidrocarbonetos e a redução do 
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NOx, tendo em vista que as reações de oxidação e de redução, 

são realizadas de forma simultânea, sendo necessário manter 

a relação entre os poluentes e o O2 próxima ao ponto 

estequiométrico. Assim, utilizam-se sensores de O2 que 

controlam o teor deste gás em regiões próximas ao catalisador. 

Estes procedimentos resultam numa inerente oscilação do teor 

de oxigênio na mistura reacional, a qual é minimizada pela 

presença do óxido de cério no sistema. A função do CeO2 é 

fornecer oxigênio da sua própria rede cristalina, quando a 

mistura está rica, ou seja, com falta de O2, sendo este óxido, 

posteriormente, reoxidado, quando a mistura se encontra em 

condições pobres, ou seja, com excesso de oxigênio (HE, 2012; 

BRIGANTE; SCHULZ, 2012; DARROUDI, 2013; MASUI  et al., 

2002). 

 

3.3 DESATIVAÇÃO CATALÍTICA 

 

A vida útil de um catalisador pode ser definida como o 

período de tempo em que a reação da qual participa gera 

produto(s), com rendimento(s) e características de qualidade 

iguais ou superiores aos especificados no projeto do reator. 

Uma vez na forma ativa, os catalisadores possuem 

atividade suficiente para que se atinjam as especificações de 

desempenho necessárias a sua aplicação (ISHIHARA  et al., 

2003; GARCIA, 2003). No entanto, ao longo de sua utilização, 

o catalisador sofre um processo de desativação, caracterizado 

pela contínua redução da atividade.  

O estudo da desativação de catalisadores vem ganhando 

crescente importância, pois se trata de um problema que 

impacta a atratividade econômica de praticamente todos os 

empreendimentos de transformação e beneficiamento ao redor 
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do mundo. Os custos envolvidos incluem não somente a 

aquisição do catalisador para a reposição do inventário, mas 

também todos aqueles relacionados à interrupção da produção, 

representando por isso valores bastante significativos. Embora 

seja um fenômeno inerente ao processamento catalítico, a 

desativação e os seus efeitos podem, em alguns casos, ser 

minimizados, controlados ou até mesmo revertidos. Desta 

forma, torna-se possível um melhor planejamento econômico 

da produção, permitindo a redução dos custos e riscos 

relacionados a paradas não programadas das unidades 

industriais, decorrentes de uma eventual desativação 

descontrolada (ISHIHARA  et al., 2003; GARCIA, 2003; 

DARROUDI, 2013; MASUI  et al., 2002). 

De modo geral, as legislações referentes às emissões 

automotivas prevêem verificações periódicas do nível de 

emissões dos motores da frota circulante. 

O envelhecimento ou desativação é um fenômeno 

inerente a todos os catalisadores utilizados em processos 

químicos. No caso dos catalisadores automotivos a queda de 

atividade é um processo complexo que envolve varias 

modalidades de desativação, sendo essas de natureza térmica, 

química e mecânica (ISHIHARA et al., 2003; GARCIA, 2003; 

HE, 2012; BRIGANTE; SCHULZ, 2012).  

 

3.4 DESATIVAÇÃO TÉRMICA 

 

A exposição a altas temperaturas, resultantes do mal 

funcionamento dos motores, pode ocasionar uma série de 

alterações nos catalisadores automotivos. Essas podem ocorrer 

a nível da alumina, dos metais preciosos, dos óxidos e também 

da cordierita. As aluminas de transição, à partir de 850 °C, se 
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desidratam, sofrendo transformações de fase segundo a 

seqüência γ→ δ→ θ→ α. Estas transformações envolvem a 

perda de área específica e da estrutura porosa (BURTIN et al., 

1987; BRUNELLE et al., 1987).  

Algumas vezes o cério também é citado como um agente 

estabilizador da alumina, no entanto, ele somente atua em 

curtos tempos de exposição e a altas temperaturas (BURTIN et 

al., 1987; BRUNELLE et al., 1987; MORTERRA et al., 1995). 

Tem sido observado que adição de Ce e La a estes 

sistemas também contribui para a diminuição da velocidade de 

sinterização dos metais nobres. Esses elementos não alteraram 

o mecanismo deste processo mas somente interferem na sua 

velocidade. A ação destes elementos terras raras ainda não é 

clara, mas acredita-se que eles inibam a difusão superficial dos 

agregados metálicos nos microdomínios onde estes 

estabilizadores se encontram localizados. Outro importante 

aspecto a ser considerado é que a exposição a altas 

temperaturas acarreta o crescimento dos cristais do sistema 

CeO2 - ZrO2, resultando na diminuição da área específica do 

material. Esse processo não intervem no fornecimento de 

oxigênio do sistema, pois o oxigênio fornecido é oriundo do 

interior do sistema (“bulk”), ele pode acarretar o 

encapsulamento dos metais nobres (BURTIN et al., 1987; 

BRUNELLE et al., 1987; MORTERRA et al., 1995; KANG; 

SONG; LEE, 2003; BRIGANTE; SCHULZ, 2012). 

A exposição a altas temperaturas promove, também, 

uma série de reações indesejáveis entre os elementos 

constituintes dos conversores catalíticos. Por exemplo, o 

próprio CeO2, quando exposto a altas temperaturas em 

atmosfera redutora, pode formar também o aluminato de cério, 

o qual não é capaz de armazenar O2.  
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Uma possibilidade de diminuir esse tipo de problema é 

através de sínteses da céria (CeO2) nas mais diferentes 

temperaturas (a partir de 800 ºC), fazendo todo 

acompanhamento dessas sínteses através de análises 

termogravimétricas e promovendo os mais diversos testes 

catalíticos, como envelhecimento catalítico em altas 

temperaturas (KANG; SONG; LEE, 2003; HE et al., 2012; 

DARROUDI, 2013). 

 

3.5 DESATIVAÇÃO QUÍMICA  

 

Uma das causas mais freqüentes de desativação dos 

catalisadores automotivos refere-se ao resultado da interação 

entre os contaminantes presentes no combustível ou no motor 

que se depositam sobre a superfície do catalisador. Neste 

contexto, atualmente, destacam-se como as mais relevantes as 

desativações referentes ao enxofre presente na gasolina e a 

proveniente de aditivos do óleo lubrificante (KOBAYASHI; 

YAMADA; KAYANO, 2001; GARCIA, 2003; DARROUDI, 2013). 

  

3.6 DESATIVAÇÃO POR ENXOFRE PROVENIENTE DO 

COMBUSTÍVEL  

 

Toda a gasolina comercialmente produzida contém 

compostos organossulfurados em concentrações que podem 

atingir até 1000 ppm. Durante a combustão, estes compostos 

são convertidos a SO2 e a SO3, os quais podem reagir com o 

suporte ou com os sítios ativos, tornando o catalisador menos 

ativo ou completamente inativo.  

O SO3 formado pode ser quimissorvido na superfície da 

γ-Al2O3, gerando um sulfato de alumínio. Esse sal, que é um 
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material de baixa densidade, provoca alterações na área 

superficial da alumina, levando à desativação do catalisador. 

Além disso, o SO3 pode reagir, também, com o óxido de cério 

(IV) e outros óxidos de terras raras. Em temperaturas acima de 

500 °C, este enxofre armazenado é novamente emitido como 

uma mistura de SO2 e SO3 (MORTERRA et al., 1995; 

KOBAYASHI; YAMADA; KAYANO, 2001).  

Os metais nobres são sensíveis ao envenenamento por 

compostos sulfurados. A extensão da inibição pelo enxofre está 

relacionada à natureza do metal. A influência do S, na redução 

do NO é mais relevante no caso dos catalisadores de Pt e Pd 

do que para os de Rh. O efeito do SO2 é, também, função da 

natureza da molécula a ser eliminada. A oxidação do propeno 

e do monóxido de carbono é inibida pelo dióxido de enxofre 

(NEYESTANAKI et al., 2004; MORTERRA et al., 1995; 

SILVA; VIANA; MOHALLEM, 2009). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A comparação do desempenho fotocatalítico de 

semicondutores deve ser efetuada de maneira controlada e 

criteriosa, levando em consideração as condições 

experimentais. Além de suas propriedades individuais, a 

atuação dos íons de cério como dopantes na formação de 

óxidos mistos com outros semicondutores, agrega aos 

fotocatalisadores características vantajosas, que são de grande 

importância para uma melhora na eficiência do processo de 

fotocatálise heterogênea.  

De maneira geral, compostos de cério são empregados 

preferencialmente em sistemas heterogêneos. Assim, o 

desenvolvimento de materiais com melhores propriedades 
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superficiais, tais como maior área superficial, porosidade e 

morfologia da partícula, contribuiu para ampliar as 

possibilidades do emprego da céria em sistemas em escala 

industrial e sua aplicação no processo de fotocatálise 

heterogênea, em tecnologias ambientais, na degradação de 

compostos poluentes. Apesar de promissor, o emprego de 

desses materiais requer maior nível de exploração, levando-se 

em consideração, como uma de suas características 

relevantes, sua menor energia de “band-gap” .. 

Estas alternativas, na modulação das partículas dos 

fotocatalisadores, juntamente com estratégias de dopagem e 

utilização de óxidos mistos, abrem uma nova perspectiva para 

os processos de fotocatálise heterogênea. 
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RESUMO: O tratamento dos esgotos domésticos produz lodos 
com altos teores de microrganismos patogênicos e sólidos 
orgânicos putrescíveis. Embora apenas 2% dos esgotos 
tratados correspondam a lodos, sua produção é abundante: 
1.000 L/s de esgotos produzem 60 t de lodos/dia que devem ser 
tratados antes de sua disposição final. A biodigestão anaeróbia 
é usada para desidratar lodos, estabilizar a matéria orgânica e 
produzir biogás, com alto conteúdo de metano (55-70%), de 
interesse biotecnológico/econômico que pode ser reciclado 
como fonte de energia na própria ETE, diminuindo custos. O 
uso agrícola dos biosólidos, sem patógenos, recicla nutrientes 
(N e P). A metanogênese pode ser acelerada com pré-
tratamento dos lodos (pH alcalino), como testado no presente 
trabalho. O uso de NaOH para atingir pH 10, 11 e 12 mostrou 
que exopolímeros recalcitrantes podem liberar proteínas e 
carboidratos facilmente biodegradáveis após 48 horas. 
Concentrações iniciais de 91,09 mg/L de proteínas e 17,02 
mg/L de carboidratos chegaram, após 48 h à pH 10, 1.196,4 
mg/L e 75,77 mg/L, em pH 11 atingiram 973,28 mg/L e 220,22 
mg/L e em pH 12 a 2.392,41 mg/L e 590,60 mg/L 
(concentrações 21,6 e 29,4 vezes maiores do que a inicial no 
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lodo não hidrolisado). Portanto, a hidrólise alcalina se mostra 
simples, econômica e de elevada importância na recuperação 
de energia dos lodos. 
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Pré-tratamento alcalino; 

Biogás. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente expansão demográfica e o desenvolvimento 

tecnológico trazem consigo o aumento do consumo de água 

potável e a maior produção de águas residuárias, que, quando 

não tratadas ou mal tratadas e descartadas no ambiente 

poluem as áreas receptoras,causam desequilíbrios ecológicos 

e limitam os usos desse recurso pelo homem (TUNDISI, 2003). 

Os esgotos sanitários ou “águas residuárias 

domésticas”são provenientes das residências após a utilização 

da água para o banho, lavagem de roupas, louças e descarga 

do vaso sanitário, entre outras atividades. É uma mistura 

formada por 99% de água e aproximadamente 1% de matéria 

orgânica (fezes, urina, etc) e inorgânica (areia, sais - fosfatos, 

nitratos, sulfato -, ferro, cálcio, silte, entre outros). Esse 1% 

causa grandes prejuízos ambientais e à saúde publica por 

apresentarem em sua composição substâncias tóxicas, metais 

pesados e microrganismos patogênicos em concentrações 

elevadas (mais de 109-1010 partículas/100 mL) (METCALF & 

EDDY, 2003).  

Um sistema de tratamento de esgoto reúne as operações 

de coleta, gradeamento, decantação em caixa de areia, 

sedimentação em decantador primário (não obrigatório), 

seguido de tratamento secundário e, posteriormente, de 

tratamento terciário dos efluentes para adequá-los ao destino 
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final escolhido. O objetivo principal do tratamento dos esgotos 

é a transformação e/ou remoção do material putrescível e a 

destruição e/ou a diminuição dos microrganismos patogênicos. 

O tratamento biológico secundário é comumente 

utilizado como processo central para remoção de matéria 

orgânica e patógenos na maioria das Estações de Tratamento 

de Esgotos Domésticos (ETEs) ao redor do mundo 

(aproximadamente 90%) e no Brasil (MARTÍN et al., 2015). 

O tratamento biológico estimula a produção de biomassa 

microbiana e são esses microrganismos em crescimento 

contínuo que biodegradam ou biodigerem a matéria orgânica 

dos esgotos que lhe serve de alimento, estabilizando-a ao 

transformá-la em um material menos putrescível e denso que 

forma os lodos que se separam da fase aquosa por 

sedimentação, decantação ou flotação. Os processos 

biológicos são uma alternativa interessante nos aspetos 

técnicos e econômicos para uma efetiva redução dos 

compostos predominantes no esgoto.  

Os esgotos apresentam naturalmente lodos, 

denominados de primários, que sedimentam durante o 

tratamento e que concentram microrganismos e poluentes 

retirados por sedimentação da fase líquida. Ademais, os 

processos biológicos secundários geram lodos denominados 

lodos secundários, constituídos em sua maior parte por matéria 

orgânica em degradação e uma biomassa de microrganismos 

que se reproduzem no reator biológico como produto de seu 

metabolismo que consiste, justamente, na biodegradação da 

matéria orgânica putrescível dos esgotos. O lodo secundário é 

um material semi-sólido e pastoso, rico em matéria orgânica, 

água e microrganismos, muito deles patogênicos, que foram 
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retirados da fase líquida dos esgotos e concentrados no lodo 

(TEZEL et al., 2011). 

Nos lodos secundários a concentração de sólidos totais 

varia entre 0,8% e 1,2% e os 98% restante correspondem à 

água sendo que essas porcentagens estão condicionadas ao 

tipo de tratamento biológico aplicado. Cerca de 59 a 88% dos 

sólidos é matéria orgânica com 50 a 55% de carbono, 25 a 30% 

de oxigênio, 10 a 15% de nitrogênio, 6 a 10% de hidrogênio, 1 

a 3% de fósforo e 0,5 a 1,5% de enxofre. O resíduo seco possui 

minerais como quartzo ou calcita com ferro, cálcio, potássio e 

magnésio. Às vezes contém metais pesados como cromo, 

níquel, cobre, zinco, chumbo, cádmio e mercúrio. Os altos 

teores de metais pesados e microrganismos patogênicos 

incluindo bactérias, vírus, protozoários e helmintos são as 

causas principais da alta periculosidade do lodo (TEZEL et al., 

2011; TIAGY & LO, 2013). 

Nos sistemas de tratamento biológicos dos esgotos os 

lodos aumentam em quantidade, passando de lodos primários 

oriundos dos esgotos para lodos secundários, produzidos como 

parte do tratamento das águas residuárias. Em sistemas 

aerados o valor médio da produção de lodo seco é em torno dos 

17,5 kg por ano por equivalente habitante, que corresponde à 

23.979 kg por dia de lodo pastoso com 20% de matéria sólida 

para cada 100.000 habitantes (FERNANDES, 1999). 

Um exemplo da quantidade de lodos que pode ser 

formada em uma ETE é a produção na ETE de Barueri/SP, de 

grande porte, localizada na região metropolitana de São Paulo: 

dados para 2013 indicaram a geração de 400 toneladas de 

lodos por dia provenientes de esgotos domésticos com uma 

vazão de 13.000 litros por segundo, produzidos por uma 

população de 4,4 milhões de pessoas. Em 2016 a produção 
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aumentou para aproximadamente 500 toneladas por dia para 

uma vazão de 20 milhões de litros de esgotos por mês. 

Considerando uma ETE pequena da mesma região como a de 

Suzano/SP, com 0,7 milhões de habitantes com vazões de 

1.000 litros por segundo, a produção diária de lodos é de 60 

toneladas (GONÇALVES, 2007; LEITE, 2016). 

Apesar do lodo gerado nas ETEs corresponder somente 

1% a 2% do volume de esgoto tratado, verifica-se, nos 

exemplos anteriores, o grande volume produzido na ETEs. Sua 

quantidade e sua periculosidade tornam seu gerenciamento e 

tratamento bastante complexos e de alto custo e, se forem mal 

executados podem comprometer os benefícios ambientais e 

sanitários esperados com o tratamento dos esgotos. Portanto, 

a avaliação de alternativas de tratamento e disposição final do 

lodo gerado deve contemplar às interações entre os aspectos 

técnico, econômico, ambiental e legal tornando-se uma questão 

de grande preocupação para as empresas de saneamento 

públicas ou privadas (AMANATIDOU et al., 2015; PEDROZA et 

al., 2010). 

Tradicionalmente os lodos foram (e ainda são) 

destinados para o uso agrícola ou depositados em aterros 

sanitários, incinerados ou descartados no mar, prática esta 

proibida desde 1999 pelas normas de proteção ambiental; 

também sua disposição em aterros está bastante limitada e 

proibida nos Estados Unidos e na Europa desde 2002. 

Entretanto, no contexto da reciclagem desses resíduos, o lodo 

deixa de ser um problema para ser um produto com valor 

econômico, que pode gerar energia (gás metano), disponibilizar 

nutrientes e metais importantes para serem recuperados e 

reciclados com o uso de diversas técnicas já existentes (VAN 

HAANDEL & LETINGA, 1994). 
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O tratamento dos lodos busca reduzir seu volume, 

melhorar suas características estabilizando a matéria orgânica 

putrescível e reduzir ou até eliminar os microrganismos 

patogênicos, para minimizar os problemas ambientais e de 

saúde pública que podem causar sua disposição ambiental 

inadequada (VAN HAANDEL & SOBRINHO, 2006) Esse 

tratamento pode ser feito por um ou vários dos seguintes 

processos: adensamento, estabilização, condicionamento, 

desidratação e disposição final (APPELS et al., 2008). O 

tratamento escolhido com mais frequência para os lodos no 

Brasil é a digestão anaeróbia (DA) por permitir a diminuição da 

quantidade da água com a consequente redução do volume; 

por sua vez o ambiente anaeróbio do digestor estimula e dirige 

a biodegradação da matéria orgânica sob condições anaeróbias 

e anóxicas onde predominam microrganismos fermentadores. 

A matéria orgânica será transformada em um resíduo estável e 

em biogás, com alto conteúdo de metano (55 – 70%), de alto 

interesse biotecnológico e econômico (ABE et al., 2011). 

A geração de biogás e sua aplicação na produção de 

energia elétrica para uso na própria ETE pode reduzir em mais 

de 50% os gastos com energia nessa ETE, permitindo até sua 

autosustentabilidade energética ao longo do tempo. Dessa 

forma, um resíduo que seria um problema pode se transformar 

em solução agrícola (ao ser transformado em biosólido) e 

energética, beneficiando o homem e o meio ambiente ao evitar 

descartes de alto impacto, além de reciclar recursos que podem 

se tornar escassos em um futuro próximo e de diminuir os 

custos operacionais do tratatemento (SIMONETI, 2006; 

THOMAS-SOCCOL, et al., 2000). 

O biogás (metano) é um dos produtos da fermentação da 

matéria orgânica que ocorre por ação de bactérias anaeróbias 
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de diversos grupos taxonômicos presentes nos esgotos e sua 

formação acontece ao longo do processo de metanogênese 

(geração de metano) através de reações metabólicas 

(bioquímicas) sequenciadas (sintróficas) denominadas: 

hidrólise, acidôgenese, acetogênese e metanogênese. Sendo a 

formação de metano, o último passo dessa cadeia metabólica 

(SANTOS, 2009).  

A eficiência da produção do biogás em digestores 

anaeróbios pode ser diminuída pelo retardo de qualquer uma 

das etapas anteriores. A digestão anaeróbia em reatores 

convencionais apresenta, justamente, limitações que 

restringem ou retardam a produção de metano por causa dos 

longos tempos de retenção celular (TRC) no reator, de 20 a 30 

dias, devido às lentas taxas de crescimento dos 

microrganismos. Essa demora se reflete na baixa eficiência da 

biodigestão dos sólidos orgânicos que constituem 30 a 50% do 

peso seco do lodos se for uma digestão anaeróbia mesofílica, 

à 35 - 37 0C (STRONG et al., 2011). 

Os fatores limitantes estão geralmente associados ao 

estágio inicial da fermentação, na fase de hidrólise, na qual 

microrganismos hidrolíticos do lodo secretam exoenzimas 

(hidrolases) que hidrolisam ou quebram as macromoléculas 

orgânicas complexas que estão na forma de material 

particulados em moléculas mais simples e de mais fácil 

biodegradação (VAN HAANDEL & LETINGA, 1994; 

ABELLEIRA-PEREIRA et al., 2015). Entretanto alguns lodos 

ricos em matéria orgânica contêm grandes moléculas  de 

polímeros complexos formados por carboidratos e proteínas de 

elevado peso molecular que as bactérias hidrolíticas 

metabolizam lentamente. 
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O sistema de lodos ativados é um dos tratamentos 

biológicos secundários dos esgotos domésticos que produz 

quantidades elevadas de polímeros complexos e recalcitrantes 

à biodegradação. O tratamento aeróbio no reator sob agitação 

contínua estimula o crescimento da biomassa microbiana que 

usa a matéria orgânica como fonte de nutrientes; o processo 

favorece a proliferação de bactérias produtoras de 

exopolímeros que irão participar da formação de flocos 

biológicos, os quais são compostos pelos microrganismos 

filamentosose pelos os produtores de substâncias poliméricas 

extracelulares (EPS) que as excretam para o meio externo 

(CHO et al., 2013). 

Os flocos retêm partículas orgânicas que misturadas com 

os EPS atraem uma biota diversificada formada por outras 

bactérias, protozoários e pequenos vermes que se alimentam 

da matéria orgânica particulada e dissolvida transformando 

esses materiais em biomassa microbiana que será decantada 

na próxima etapa do tratamento, separando assim os lodos 

ricos em EPS do liquor correspondente à fase líquida. Estes 

EPS são uma mistura de biopolímeros constituídos por 

polissacarídeos, proteínas, ácidos nucléicos, substâncias 

húmicas e lipídios. O conjunto é relativamente recalcitrante e as 

dificuldades de sua degradação biológica (hidrólise) retardam o 

desempenho da continuação da digestão 

anaeróbiametanogênica (CARRÈRE et al., 2010). 

Para melhorar o desempenho do processo de digestão 

anaeróbia foi proposto o pré-tratamento do lodo promovendo a 

hidrólise dos EPS e de outros recalcitrantes. A aplicação de pré-

tratamento no lodo busca acelerar a lise celular, ou seja, a 

hidrólise do material liberado incluindo os EPS, com importante 

papel na disponibilização de proteínas, carboidratos e lipídios 
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de mais fácil biodegradação. As macromoléculas uma vez 

hidrolisadas aumentam a quantidade de substâncias orgânicas 

solúveis,denominadas genericamente como ácidos graxos 

voláteis (AGV) que são formados nas fases de acetogênese e 

acidogênese no processo de produção de metano (DOGAN & 

SANIN et al., 2009).  

O aumento da taxa de reação resulta na redução do 

tempo de retenção celular e maior velocidade do processo 

bioquímico de produção de biogás. Por sua vez, o aumento da 

eficiência da metanogênese é mais lucrativo para uma ETE, por 

exemplo, ao gerar energia para uso próprio e vender os 

excedentes, com retorno para ser aplicado na manutenção e 

melhorias da ETE.  

Diversos métodos de pré-tratamento podem acelerar a 

hidrólise do lodo: mecânicos (KOPP et al., 1997), térmicos 

(ABELLEIRA-PEREIRA et al., 2015; VALO et al., 2004), 

químicos (TIAN et al., 2014) e biológicos (BARJENBRUCH & 

KOPPLOW, 2003). Alguns estudos utilizam métodos 

combinados de pré-tratamentos. Após sua aplicação foi 

observado aumento na taxa diária de produção do gás metano 

e, consequente, redução dos sólidos voláteis (DOGAN & 

SONIN, 2009; LI et al., 2015; RANI et al., 2012; YUNQUIN et 

al., 2009).  

O emprego de qualquer um dos métodos citados para 

tratar os lodos e acelerar a metanogênese apresenta impacto 

significativo nos custos. Para os tratamentos mecânicos, físicos 

e biológicos, as despesas provém da demanda de energia para 

o funcionamento de equipamentos ou para a geração de calor, 

enquanto que para os tratamentos químicos os custos são 

originários das substancias químicas a serem usadas. Sendo 

assim, dentre outros fatores, é necessário que se atente para 
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os custos potenciais de instalação, operação e manutenção, na 

escolha da tecnologia a ser empregada (BORGES & 

CHERNICHARO, 2009). 

Nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo 

investigar o aumento da solubilização do lodo de esgoto gerado 

em um sistema de lodo ativado submetido a um pré-tratamento 

químico alcalino, sob diferentes condições de pH e tempo de 

reação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O lodo utilizado no experimento foi produzido em um 

sistema de lodo ativado que utiliza esgotos domésticos 

coletados de um poço de visita da rede coletora de esgotos de 

Campina Grande/PB, localizado na EXTRABES. Esse lodo teve 

a concentração de sólidos totais (ST) ajustada para 20 g/L 

por adensamento em cones Imhoff seguindo recomendações 

de Bi et al., (2014), que perceberam que a eficiência de 

liberação de PO4
-3 e NH4

+ diminuía com o aumento da 

concentração de sólidos, constatando que valores na faixa de 

20 – 30 g/L proporcionam maior liberação de PO4
-3 e NH4

+. A 

explicação mais provável para isso é o fato de que em baixas 

concentrações de lodo há maior teor de água, o que pode 

resultar no aumento da lixiviação de material intracelular na fase 

aquosa. 

As principais características desse lodo são as 

seguintes: pH 7,21, ST 20 g/L, carbono orgânico dissolvido 

(COD) 20,15 mg/L, fósforo total (PT) 10,97 mg/L e nitrogênio 

total Kjedhal (NTK) 218 mg/L. 

Para aplicação do pré-tratamento químico alcalino foi 

selecionado o hidróxido de sódio (NaOH) por ser um álcali 
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altamente eficiente na solubilização das partículas orgânicas de 

lodos (CHO et al., 2013). Dosagens de 0,05 g NaOH/g ST, 0,1 

g NaOH/g ST e 0,25 g NaOH/g ST foram adicionadas em 100 

mL de lodo para ajustar os valores de pH em 10, 11 e 12, 

respectivamente. A mistura foi mantida sob agitação à 200 

rpm em mesa agitadora (New BrunswickScientific, mod. G 33) 

com os tempos de tratamento de 0,25 h, 0,5 h, 1h, 3h, 6h, 9 

h, 15 h, 24 h, 36 h e 48 h, à temperatura ambiente de 25 ºC. Ao 

final de cada tempo de tratamento o pH da solução lodo-álcali 

foi neutralizado com HCl, seguido da centrifugação do lodo à 

3.480 rpm por 30 minutos e o sobrenadante foi filtrado através 

de um microfiltro em fibra de vidro (GF-2, diâmetro 47 mm) 

tamanho de poro de 0,45 µm.  

O efeito do pré-tratamento alcalino foi avaliado 

comparativamente nas amostras do lodo sem tratamento e com 

tratamento (lodo hidrolisado) analisando os parâmetros 

Carbono Orgânico Dissolvido (COD), Sólido Dissolvido e suas 

frações (SD), Nitrogênio Total Kjedhal (NTK) solúvel, Fósforo 

Total (PT) solúvel, proteínas e carboidratos (Produtos 

Microbianos Solúveis - SMP). As técnicas usadas para a 

determinação seguiram o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), exceto 

proteínas e carboidratos que foram quantificadas pelo método 

de Bradford et al., (1976) e Dubois et al., (1956), 

respectivamente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As Figuras (1) e (2) apresentam o comportamento 

dos resultados obtidos para os parâmetros carboidratos e 

proteínas solúveis no lodo não hidrolisado e no lodo 
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hidrolisado no decorrer dos tempos de tratamento. O 

tempo zero na “Fig. (1) e (2) representa a concentração de 

carboidrato e proteína do lodo não hidrolisado nas 

respectivas dosagens de NaOH, respectivamente. 

 

Figura 1. Valores de carboidrato solúvel do lodo sem e com 
hidrólise. 

 

Fonte: Próprio autor.  
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Figura 2. Valores de proteína solúvel do lodo sem e com 
hidrólise. 
 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

Proteínas e carboidratos solúveis são as moléculas mais 

comuns de particulados orgânicos nos poliméricos 

extracelulares secretados durante a lise celular e apresentam 

aumento significativo de suas concentrações após o pré-

tratamento do lodo. As Figuras (1) e (2) mostram o 

comportamento das concentrações de proteínas e carboidratos 

no decorrer do tempo do pré-tratamento. O lodo sem 

tratamentoapresetava concentração de 91,09 mg/L para 

proteína e 17,02 mg/L para carboidrato. Após 48 horas de 

tratamento as concentrações de proteína e carboidrato em pH 

10 chegaram a 1.196,4 mg/L e 75,77 mg/L, em pH 11 atingiram 

valores de 973,28 mg/L e 220,22 mg/L e em pH 12 a 2.392,41 
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mg/L e 590,60 mg/L, obtendo concentração de proteína e 

carboidrato 21,6 e 29,4 vezes maior do que a concentração do 

lodo não hidrolisado, respectivamente. 

Esses resultados são muito satisfatórios quando 

comparados aos de Cho et al., (2013) que também utilizaram 

lodo de esgoto realizando a hidrólise alcalina e a combinação 

da hidrólise alcalina com a térmica, obtendo valores de 

concentrações 2,1 e 4,1 vezes maiores do que aquelas do lodo 

não hidrolisado, no caso do uso da hidrólise alcalina, enquanto 

que na hidrólise alcalina combinada com a térmica foram 

obtidas concentrações de proteínas e carboidratos 2,4 e 5,8 

vezes maior quando comparado ao lodo não hidrolisado.  

A solubilização do lodo ocorreu pela desintegração da 

estrutura do floco e facilitou a extração de susbstâncias 

poliméricas extracelulares, o que resultou na melhora dos níveis 

de proteína e carboidrato solúvel. De forma geral, as proteínas 

são transformadas em aminoácidos e então degradadas a 

ácidos orgânicos de baixo peso molecular, amônia e dióxido de 

carbono. Os carboidratos são convertidos em monossacarídeos 

(açúcares simples) e a seguir em ácidos de cadeias curtas pela 

acidogênese, e os ácidos orgânicos produzidos são convertidos 

a gás metano na metanogênese. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A reciclagem de nutrientes, metais e energia é de 

extrema importância na preservação ambiental na atualidade 

com a explosão demográfica mundial e as mudanças climáticas 

que alteram os ciclos de chuva e seca ao redor do mundo. 

Os mais vulneráveis são as regiões semiáridas como o 

nordeste do Brasil, com alta variabilidade do ciclo hidrológico e 
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solos pobres, assentados sobre o basamento de rochas 

cristalinas pré-cambricas. Nessas regiões o reuso dos recursos 

naturais reciclávei é indispensável para a sustentabilidade 

ambiental e das pessoas que ali vivem e de onde tiram seu 

sustento. 

Nesses ambientes o manejo dos esgotos sanitários e 

seus lodos, considerado um grande problema gerencial, pode 

ser solução para satisfazer diferentes necessidades 

importantes no contexto de convivência com a região: 

Tecnologias modernas de tratamento dos esgotos permitem 

recuperar a água e reusá-la em usos menos nobres como 

fertirrigação rural e urbana, piscicultura (obtenção de alimento 

protéico), recarga de aquíferos, descargas de banheiros, 

lavagens de áreas externas, etc. 

O mesmo ocorre com os lodos produzidos ao longo do 

tratamento dos esgotos, que gerados em grandes quantidades 

constituem uma biomassa putrescível e com elevadas 

concentrações de microrganismos patogênicos de alto risco 

ambiental e à saúde publica. Mas os lodos apresentam 

nutrientes e, se, transformados em biosólidos fertilizam os solos 

rasos e aumentam sua capacidade de formar agregados e de 

reter mais água. Ainda tratados por processos anaeróbios 

geram biogás com mais de 70% de metano. Vários países 

europeus aproveitam esse biogás para gerar energia elétrica e 

suprir as necessidades da própria Estação de Tratamento de 

Esgotos diminuindo significativamene os custos. Portanto, 

aumentar a eficiência da produção de biogás é importante nos 

sistemas de tratamento aneróbios dos lodos.   

Os resultados da presente pesquisa demonstraram que 

o pré-tratamento alcalino do lodo de esgoto é altamente 

eficiente para a degradação e ruptura das células de 
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microrganismos presentes nos mesmos, e promovem a 

solubilização do material orgânico recalcitrante como as 

paredes celulares e os exopolímeros produzidos pelas mesmas 

bactérias, aumentando a disponibilidade de moléculas mais 

facilmente biodegradáveis para produção de metano. A 

hidrólise alcalina foi mais efetiva quando utilizada a dosagem 

de 0,25 g NaOH/g ST após 48 horas de tratamento, evidenciado 

ser esse método efetivo e de baixo custo, além de simples, o 

qual permitiria seu uso em escala real nas ETEs da região 

semiárida do Brasil.  
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RESUMO: O ser humano está interligado ao tempo e clima 
respondendo de maneiras diferentes às mudanças climáticas e 
variações sazonais. A radiação solar ou insolação num 
determinado comprimento de onda, atua na formação da 
Vitamina D no organismo e para exercer as diversas funções. 
O presente trabalho teve como principal objetivo correlacionar 
os dados laboratoriais de Vitamina D registrados nos Centro de 
Hematologia e Laboratório de Análises Clínicas – LTDA 
(Hemoclin) nos meses de Setembro de 2015 a Agosto de 2016 
com Insolação do município de Campina Grande, neste mesmo 
período. Realizou-se um estudo do tipo agregado-
observacional, a partir dos dados contidos nos prontuários de 
1641 pacientes de ambos os sexos e faixas etárias, e pôde-se 
então analisar, usando metodologias estatísticas, a associação 
entre as médias da vitamina D e Insolação. No grupo de 
pacientes estudados, prevaleceu o sexo feminino com 77,27% 
(n=1268) e 56,86% (n=933) tiveram seus resultados dentro da 
normalidade (Suficiência). Em relação às correlações, através 
do Coeficiente de Pearson: Deficiência de Vitamina D com 
Insolação obteve r= -0,536187801897428 (correlação negativa 
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e fraca); Insuficiência de Vitamina D com Insolação r= 
0,252892920149656 (correlação positiva fraca); e, Suficiência 
com Insolação r= -0,45390334977587 (correlação negativa e 
fraca). Conclui-se com esta pesquisa que os resultados obtidos 
não foram relativamente significantes, e necessita de novos 
estudos para buscar corroborar e reafirmar os padrões 
encontrados. 
Palavras-chave: Vitamina D. Insolação. Clima. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No desenvolvimento histórico, a ideia de clima é 

inseparável das preocupações biológicas. O corpo humano 

responde às mudanças climáticas incomuns e variações 

sazonais principalmente através do aumento da atividade 

nervosa, das mudanças abruptas do sistema de 

termorregulação e do balanço de calor do corpo e atividade 

cardiovascular (SETTE; RIBEIRO, 2011). 

A vida é categoricamente ligada ao tempo e ao clima, ou 

às suas condições meteorológicas, por isso se observa cada 

vez mais a procura de informações referentes a dados 

meteorológicos e estudos climatológicos (NUNES; MENDES, 

2012). Os possíveis impactos na saúde das populações 

humanas, decorrentes de processos consequentes à mudança 

climática global, têm sido objeto de atenção por instituições 

acadêmicas e governos nacionais (CONFALONIERI, 2008). 

Sabe-se que apesar da intensa inter-relação entre clima 

e saúde, a influência do primeiro sobre o segundo depende de 

vários fatores, sendo os principais envolvendo a variabilidade 

climática e a vulnerabilidade aos efeitos do clima. Segundo 

Confalonieri (2003), a variabilidade climática é uma propriedade 

do clima responsável por oscilações naturais nos padrões 
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climáticos a nível local, regional e global. Já a vulnerabilidade 

aos efeitos do clima pode ser definida por Nunes e Mendes 

(2012) como o grau de suscetibilidade ou incapacidade de 

resposta de indivíduos ou sistemas aos efeitos adversos da 

mudança climática, incluindo-se a variabilidade climática e os 

eventos extremos, ou seja, é a capacidade de um indivíduo se 

aclimatar em novos ambientes. 

Entre as variáveis climáticas que mais interferem nas condições 

de conforto estão a temperatura do ar, a umidade do ar, a 

pressão atmosférica e a radiação solar. Assim, pode-se afirmar 

que a saúde, energia e o conforto humano são mais afetados 

pelas variações meteorológicas do que qualquer outro elemento 

do meio ambiente (PAGNOSSIN, 2001).  

A Radiação Solar ou Insolação consiste em um espectro 

contínuo de radiação eletromagnética que dependendo do 

comprimento de onda (λ) apresenta divisões (radiacao 

ultravioleta (UV) (100-400nm), visivel (400-780nm)) e 

infravermelho (>780 nm)) ao entrar em contato com a pele 

provoca reações químicas e morfológicas naquele local 

(BALOGH et al., 2011). 

Essencial para a produção da vitamina D, que é tida 

como um hormônio esteroidal que tem como principais funções 

a regulação da homeostase do cálcio, na formação e 

reabsorção óssea, que é mantida ao interagir com as 

paratireoides, rins e intestinos. A 25(OH)D por meio da 

produção endógena acontece a partir da exposição da pele a 

luz solar e a exógena é obtida por fontes alimentares ricos na 

mesma. Existe em várias formas, mas as principais são: a 

vitamina D2 (ou ergocalciferol) produzida em membranas de 

fungos e invertebrados, e a vitamina D3 (ou colecalciferol), 
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produzida no nosso organismo através da epiderme (ALVES et 

al., 2013; ARNSON; AMITAL; SHOENFELD, 2007).  

Em relação a 25(OH) D endógena, sua via metabólica se 

inicia a partir da ativação do seu precursor, o 7- 

desidrocolesterol, na camada superficial da pele, que será 

fosforilado em colecalciferol após a exposição solar; o 

colecalciferol é então hidroxilado em 25-hidroxivitamina D por 

diferentes isoformas de 25-hidroxilase (CYP2C11, CYP2J3, 

CYP2R1, CYP3A2, CYP27A1) no fígado, podendo ser 

armazenada no tecido adiposo. Assume papel de metabólito 

intermediário por ser mais estável e ter uma maior duração que 

a forma ativa. O calcitriol ou 1,25-di-hidroxivitamina D 

(1,25(OH)2D), representa a forma ativa e é resultante de uma 

hidroxilação presidida pela 1-α-hidroxilase (CYP27B1) 

expressada no rim, esse se torna o ponto mais importante do 

metabolismo, pois o Hormônio Paratireóideo (HPT) é 

responsável por induzir a atividade da CYP27B1, enquanto que 

a concentração sérica de cálcio está alta, e 1,25(OH)2D diminui 

sua expressão. A 1,25(OH)2D atua por meio de um receptor 

nuclerar (RVD) nas células-alvo, a ligação entre eles induz uma 

heterodimerização com o receptor de retinoide X (RRX) essa 

junção faz com que ocorra a ligação em áreas específicas do 

DNA (BELLAN; PIRISI; SAINAGHI, 2015; LICHTENSTEIN et 

al., 2013; FROTA, 2012). 

Segundo Castro (2011), para que todo esse processo 

ocorra, de ativação da vitamina D, faz-se necessário que o 

indivíduo receba a luz direta, ou seja, receber a radiação 

ultravioleta B (UVB) em comprimentos de onda (λ) específicos, 

entre 290 e 315 nanômetros. Ao analisar a posição do eixo em 

que a Terra translaciona o Sol, observa-se que quanto mais 

distante uma localidade estiver da linha do Equador maior será 
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a diferença de comprimentos de onda, ou seja, a luz terá uma 

camada espessa para atravessar, principalmente a radiação 

ultravioleta (CASTRO, 2011).  

Com isso, nota-se atualmente que existam cerca de 1 

bilhão de pessoas em todo mundo com deficiência ou 

insuficiência da vitamina D no organismo. Nos Estados Unidos, 

Canadá e Europa aproximadamente de 20 a 100% dos idosos, 

um grupo de risco, apresentam a deficiência da vitamina. E no 

Brasil, local considerado um país com quantidade suficiente de 

radiação, alguns estudos demonstraram que há um elevado 

grau de hipovitaminose D. Alguns fatores podem influenciar nas 

concentrações séricas da vitamina no organismo como a 

quantidade de melanina na pele, o uso do filtro solar, as 

vestimentas utilizadas, os níveis de poluição e até o tecido 

adiposo do indivíduo (DINIZ et al., 2012; FROTA, 2012). 

As consequências da deficiência da 25(OH)D está na 

desmineralização óssea em que está presente um metabolismo 

do cálcio e do fósforo errôneo, ocasionando em crianças e 

adultos quadros de raquitismo e osteomalacia. A deficiência da 

vitamina ainda pode causar fraqueza muscular que nas 

crianças pode levar a dificuldade de se manter em ortostatismo 

e em idosos, aumenta a frequência de quedas, aumentando o 

risco de fraturas (UNGER, 2009). 

Segundo Maeda et al. (2014), a Sociedade de 

Endocrinologia Norte-Americana sugere os seguintes valores 

de referência para 25(OH)D3: 

 Deficiência   ≤ 20 ng/mL 

 Insuficiência 21-29 ng/mL 

 Ideal   ≥ 30 ng/mL 

Diante o exposto o presente trabalho teve como principal 

objetivo correlacionar os dados laboratoriais de Vitamina D 
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registrados nos Centro de Hematologia e Laboratório de 

Análises Clínicas – LTDA (Hemoclin) nos anos de 2015 a 2016 

com Insolação do município de Campina Grande, neste mesmo 

período. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo do tipo transversal, a partir dos 

dados contidos nos prontuários dos pacientes atendidos num 

laboratório clínico, pôde-se então analisar, usando 

metodologias estatísticas, a associação entre a quantificação 

da vitamina D e Insolação.  

A pesquisa foi realizada no Centro de Hematologia e 

Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin, em 

Campina Grande, Paraíba, que se encontra numa Latitude de 

07º 13' 50" S e Longitude de 35º 52' 52" W, estando a 551m do 

nível do mar, a Fig. (1) mostra a representação da cidade via 

satélite. 
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Figura 1: Imagem de Satélite de Campina Grande 

 
Fonte: Google Earth. 

 

A coleta de dados foi feita a partir dos exames de 

Vitamina D adquiridos dos prontuários dos pacientes atendidos, 

em que constituiu de 1641 pacientes de ambos os sexos e faixa 

etárias durante o período de Setembro de 2015 a Agosto de 

2016, e valores de Insolação foram coletados a partir do banco 

de dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa). 

Após o levantamento dos dados, foi realizada a análise 

da Correlação de Pearson por meio do Microssoft Office Excel 

2016, e posteriormente criação de tabelas e gráficos pelo 

mesmo programa, e serão submetidos à análise estatística 

através do programa IBM SPSS Statistics 21.  
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2.1 Coeficiente de Pearson 
 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) ou coeficiente 

de correlação produto-momento ou o r de Pearson mede o grau 

da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um 

índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0 

inclusive, que reflete a intensidade de uma relação linear entre 

dois conjuntos de dados.    

Expresso pela fórmula: 

 

 
 

Para interpretar os resultados, este coeficiente, 

normalmente é representado pela letra "r", onde: 

 r= 1 Significa uma correlação perfeita positiva entre as 

duas variáveis. 

 r= -1 Significa uma correlação negativa perfeita entre 

as duas variáveis, isto é, se uma aumenta, a outra 

sempre diminui.  

 r= 0 Significa que as duas variáveis não dependem 

linearmente uma da outra. No entanto, pode existir uma 

outra dependência que seja "não linear". 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Realizou-se uma pesquisa com os dados laboratoriais de 

1641 pacientes no Centro de Hematologia e Laboratório de 
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Análises Clínicas – LTDA e foram divididos por mês analisado 

e posteriormente classificados no resultado obtido em: 

Insuficiência, Deficiência e Suficiência e os valores de Insolação 

foram coletados no banco de dados da EMBRAPA. Foi 

realizado o cálculo do Coeficiente de Pearson  e obteve-se a 

correlação entre as variáveis acima citadas. A Tab. (1), mostra 

a distribuição mensal dos dados em estudo.  

 

Tabela 1. Relação das médias de Vitamina D e Insolação 
referentes a Setembro de 2015 a Agosto de 2016. 

Meses Deficiência Insuficiência Suficiência Insolação 

Setembro 16,18 25,15 37,79 8,0 

Outubro 16,68 26,26 38,80 8,5 

Novembro 17,51 26,10 38,78 9,2 

Dezembro 17,23 25,67 39,91 - 

Janeiro 17,75 25,38 41,36 5,0 

Fevereiro 16,04 26,35 42,39 - 

Março 18,60 25,94 39,76 3,8 

Abril 17,18 25,71 39,22 5,6 

Maio 17,82 25,38 39,52 5,7 

Junho 16,10 26,39 41,92 7,2 

Julho 18,43 25,77 39,65 7,1 

Agosto 17,38 25,58 38,63 8,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Obs.: Onde possui um traço (-) nos valores de Insolação é porque a 

EMBRAPA não tinha seu dados. 

 

No grupo de pacientes estudados, prevaleceu o sexo 

feminino com 77,27% (n=1268) em relação ao sexo masculino 

com 22,73% (n=373). Os resultados obtidos da Vitamina D, 

foram classificados de acordo com os valores de referência em: 

Deficiência   (≤ 20 ng/mL), Insuficiência (21-29 ng/mL) e 
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Suficiência/ Ideal   (≥ 30 ng/mL). A Fig. (2), apresentada abaixo, 

mostra que os pacientes do estudo tiveram 56,86% (n=933) 

tiveram seus resultados dentro da normalidades, ou seja, 

estavam com a vitamina suficiente no organismo, 31,93% 

(n=524) insuficientes e 11,21% (n=184) deficiência da mesma.  

 

Figura 2: Distribuição dos resultados obtidos da Vitamina D dos 
pacientes em estudo. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Segundo Castro (2011), a vitamina D já é reconhecida 

como importante para o metabolismo do organismo na 

comunidade acadêmica devido ao aumento expressivo de 

estudos nessa área sobre a fisiologia e o seu impacto no 

sistema hormonal, que influencia na saúde dos indivíduos, 

nesse sentido, observa-se independente de idade, etnia e de 

localização geográfica, as pessoas apresentam níveis da 

vitamina baixos e necessitem fazer algum tipo de reposição. 
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Sabe-se que a Insolação está relacionada com a 

produção da 25 (OH) D, foi correlacionado neste estudo os 

resultados adquiridos da vitamina com os dados de Insolação. 

Nos pacientes que mostraram resultados para Deficiência de 

Vitamina D, quando correlacionados com a Insolação através 

do Coeficiente de Pearson obteve-se o seguinte valor de r= -

0,536187801897428 que quer dizer que a correlação é negativa 

e fraca, ou seja, o valor da reta decresce sendo inversamente 

proporcional (Fig. 3). 

 
Figura 3: Correlação entre as médias de Insolação e 
Deficiência de Vitamina D. 

 
    Fonte: Pesquisa direta, 2016. 

Para Maeda (2014), indivíduos que possuem uma baixa 

exposição ao sol, ou seja, aqueles com baixa insolação, não 

produzem a vitamina D cutânea os tornando uma população de 

deficientes da mesma. Ao comparar com o nosso estudo, 

explica por que os dados não estão relacionados entre si, por 

que um independe do outro.  
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 Para os pacientes que apresentaram Insuficiência de 

Vitamina D ao serem correlacionados com a Insolação o valor 

obtido de r= 0,252892920149656 está relacionado a uma 

correlação positiva porém fraca, isto é, as duas variáveis estão 

interligadas entre si formando uma reta crescente (Fig. 4). 
 

Figura 4: Correlação entre as médias de Insolação e 
Insuficiência de Vitamina D. 

 
     Fonte: Pesquisa direta, 2016. 
 

 Um estudo realizado por Maia, Maeda e Marçon (2007) diz 

que pessoas que utilizam algum tipo de fotoproteção, como 

roupas e/ou protetor solar, se expõem ao sol, mesmo que em 

pequenas quantidades, pois encontram-se num país tropical. 

Nessa perspectiva, esse resultado da figura acima entra nesse 

sentido, os pacientes se expuseram a pequenas quantidades 

de insolação e tiveram uma baixa produção da 25(OH)D. 

 Acreditava-se que a produção da Vitamina D estava 

diretamente relacionada com a quantidade de Insolação 
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absorvida pelo organismo, esse estudo mostrou o contrário, 

quando feita a correlação dos resultados dos pacientes que 

apresentaram os resultados para Suficiência (valores ideais) 

com a Insolação obteve-se o valor de r= -0,45390334977587 

quando feita a interpretação é uma correlação de caráter 

negativa e fraca, ou seja, as variáveis apresentadas nesse 

estudo não são dependentes uma da outra, formando uma reta 

decrescente (Fig. 5). 

 

Figura 5: Correlação entre as médias de Insolação e 
Suficiência de Vitamina D. 

 
     Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

 Um estudo realizado por Raimundo et.al (2010), foi relatado 

que também não houve uma correlação significativa 25(OH)D 

sérica e a insolação (r=0,204), nesse caso, houve uma 

correlação positiva e fraca, entrando em contradição com o 

presente estudo. Premaor (2006) expõe que a prática de 

exposição a luz solar não é tão comum o que faz com que 
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alguns consensos recomendem a suplementação da vitamina 

ou procure a mesma em fontes alimentares; como este estudo 

não determinou quem fazia uso de  suplementação ou não, 

supõe-se que esses pacientes não têm acesso a insolação e 

utilizam Vitamina D por via oral, mantendo os resultados ideais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Atualmente, a importância do hormônio conhecido como 

vitamina D, no metabolismo do cálcio e na manutenção da 

massa óssea, está bem estabelecida. A quantidade de estudos 

sobre vitamina D tem aumentado muito e a cada dia descobre-

se mais benefícios para a otimização dos níveis de vitamina D 

no organismo. A hipovitaminose D é bastante frequente em 

nosso país e devem ser considerados indivíduos em risco de 

deficiência de vitamina D: os idosos, pacientes com 

osteoporose, histórias de quedas e fraturas, obesos, grávidas e 

lactentes, pacientes em uso de medicações que interfiram no 

metabolismo da vitamina D (como glicocorticoides, 

anticonvulsivantes, antifúngicos), portadores de síndromes de 

má-absorção, hiperparatiroidismo primário, insuficiência renal 

ou hepática, doenças granulomatosas e linfomas. Seu 

diagnóstico diferencial se torna importante pois, apesar de 

apresentar grande morbidade, sua correção é fácil e barata. 

Tendo em vista que em um período relativamente curto 

de dados coletados não foi encontrada uma relação tão 

significativa entre as variáveis, abre-se o espaço para que um 

período maior de dados seja analisado, buscando corroborar e 

reafirmar os padrões encontrados. 
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RESUMO: Introdução: Existem fatores que sofrem influência 
das condições de vida de cada indivíduo e seu ambiente de 
vivência cotidiana gerando a percepção ambiental do indivíduo: 
o estilo de vida, o ambiente físico, o ambiente social e 
endógenos tanto genéticos como adquiridos durante a vida. 
Objetivo: Conhecer a percepção dos responsáveis técnicos de 
estabelecimentos de alimentação sobre as condições de 
trabalho e sua relação com a vulnerabilidade social. 
Metodologia: É uma pesquisa quanti-qualitativa, com uso da 
epidemiologia descritiva; análise de conteúdo e uso do Atlas de 
Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros. Foi realizada 
no bairro Vila Esperança no município de São Luís - MA com 10 
estabelecimentos de alimentação, sendo 4 restaurantes e 6 
lanchonetes no período de Março a Agosto de 2016. 
Resultados: caracterizou-se os participantes da pesquisa e 
obteve-se a percepção destes responsáveis técnicos, como: a 
maioria dos entrevistados (7) atribuiu valor ao saneamento 
básico e/ ou melhoria na estrutura física do estabelecimento – 

mailto:laliacristina1@hotmail.com
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interferem diretamente na qualidade do serviço oferecido à 
população e na segurança à saúde, portanto a percepção foi 
correta em 70% dos entrevistados. Conclusão: Os 
entrevistados observam sua realidade a partir de suas 
perspectivas individuais e a maioria tem consciência de fatores 
abrangentes e influenciáveis na condição de seu trabalho e que 
a vulnerabilidade social a que estão sujeitos os proporciona 
estas condições.  
Palavras-chave: Saúde Ambiental. Vigilância em Saúde 
Pública. Vulnerabilidade Social. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Existe uma interação entre o ser humano e o ambiente 

em que ele vive, esta interação entre os diferentes fatores 

determinantes exógenos e endógenos participantes deste 

processo explica por que a resposta às exposições ambientais 

pode variar, consideravelmente, de um indivíduo para outro, 

destacando-se quatro grupos destes fatores: o estilo de vida, o 

ambiente físico, o ambiente social e endógenos, atributos 

individuais, tanto genéticos como adquiridos durante a vida 

(HOLLANDER; STAATSEN, 2003). Todos estes fatores sofrem 

influência das condições de vida de cada indivíduo e seu 

ambiente de vivência cotidiana que gera de fato a percepção 

ambiental do indivíduo. 

Ainda segundo o autor citado acima, “a saúde ambiental 

deve ser parte de uma abordagem integrada multidisciplinar e 

multisetorial, para as áreas urbanas desfavorecidas, 

incorporando políticas sobre aspectos socioeconômicos, 

geográficos e ambientais dos bairros” (HOLLANDER; 
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STAATSEN, 2003), somando-se ao processo de urbanização e 

globalização. 

A insegurança alimentar pode ser detectada nesse 

processo e está relacionada com a vulnerabilidade social por 

resultar de uma combinação de fatores que prejudicam o bem-

estar das pessoas, famílias e comunidade, conforme a 

exposição a determinados riscos e, sobretudo associados aos 

determinantes sociais de saúde (renda, escolaridade, 

habitação, saneamento básico, etc) (SEADE, 2006).  

A definição de vulnerabilidade social inserida neste 

contexto corresponde ao acesso, à ausência ou à insuficiência 

de “ativos” que podem ser evidenciados pelo instrumento 

chamado Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), constituindo-

se num instrumento de identificação das falhas de oferta de 

bens e serviços públicos no território nacional. O IVS possui três 

dimensões: IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; e 

IVS Renda e Trabalho. “Essas dimensões correspondem a 

conjuntos de ativos, recursos ou estruturas, cujo acesso, 

ausência ou insuficiência indicam que o padrão de vida das 

famílias encontra-se baixo, sugerindo, no limite, o não acesso e 

a não observância dos direitos sociais”, segundo o Atlas de 

Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros (IPEA, 2015, 

p.13). 

Já a segurança alimentar e nutricional é baseada na 

realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 

a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e 

tendo como base práticas alimentares que promovam saúde e 

respeitem os aspectos culturais de um povo e que sejam social, 
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econômica e ambientalmente sustentáveis, segundo Valente 

(2002). Este conceito está em consonância com a Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, 

de 15 de setembro de 2006) (BRASIL, 2006; COSTA, 

PASQUAL, 2006). 

A percepção ambiental do indivíduo é decorrente do 

valor atribuído ao seu conhecimento sobre saúde ambiental e 

ao dano ambiental, cuja definição do Art. 3º da Lei 6. 938/1981 

é uma alteração adversa das características do meio ambiente, 

as quais podem causar prejuízo à saúde, segurança e o bem-

estar da população, bem como as atividades sociais e à abiota 

(BANCO MUNDIAL, 2004).  

Nessa perspectiva, a avaliação das condições 

higienicossanitárias de serviços de alimentação se apresenta 

como uma importante ferramenta para o planejamento e a 

execução de ações que possam intervir na promoção e 

manutenção da saúde. Percebendo-se a importância de 

conhecer a percepção dos donos ou responsáveis técnicos de 

estabelecimentos em São Luís – MA sobre suas condições de 

trabalho e sua relação com a vulnerabilidade social, houve o 

despertar para realizar uma pesquisa com este enfoque nesta 

cidade. O município de São Luís está dividido em 7 (sete) 

Distritos Sanitários para atender e viabilizar as ações de gestão 

municipal, sendo identificados com nomes de alguns bairros: 

Centro, Bequimão, Cohab, Coroadinho, Itaqui-Bacanga, 

Tirirical e Vila Esperança. O distrito sanitário é uma unidade 

operacional das ações do Sistema Único de Saúde – SUS. 

O bairro Vila Esperança nomeia o maior Distrito Sanitário 

de São Luís – MA e abrange uma parte da Zona Urbana e toda 

a Zona Rural, portanto a perspectiva de constatar a condição 
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higienicossanitária de estabelecimentos de alimentação nesta 

localização deu-se a partir desta nomeação do bairro ao Distrito 

Sanitário e a relação da acessibilidade da comunidade aos 

serviços de saúde através da boa nutrição e segurança 

alimentar. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

É uma pesquisa com abordagem quanti-qualitativa, com 

uso da epidemiologia descritiva e do método inquérito 

epidemiológico, segundo Lopes e Lima (2013). Foi realizada no 

bairro Vila Esperança que está localizado na região da ilha de 

São Luís, entre a área industrial e zona rural ao lado da BR 135, 

nos Kilômetros 4 e 5, ocupa uma área de 297 hectares e possui 

2300 famílias e aproximadamente 10 mil habitantes.Estão 

instaladas pequenas e médias empresas no perímetro do bairro 

Vila Esperança (Wikimapia, 2010). Participaram deste estudo 

10 estabelecimentos de alimentação que funcionam nesta 

localidade e que aceitaram participar da pesquisa durante os 

meses de Março a Agosto de 2016, sendo 4 restaurantes e 6 

lanchonetes. Este estudo faz parte de um projeto que verifica a 

vulnerabilidade do acesso aos serviços de saúde neste Distrito 

Sanitário, sendo submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com 

aprovação sob o Parecer n. 945.413 e fez uso de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Para a localização 

e seleção dos estudos: foram considerados o estudo de 

publicações nacionais e internacionais e periódicos indexados, 

impressos e virtuais, específicas da área (livros, monografias, 

dissertações e artigos), sendo pesquisados ainda dados em 

base de dados eletrônica, considerando para análise as 
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palavras-chave: Higiene Alimentar. Saúde Ambiental. 

Segurança Alimentar. Vigilância em Saúde Pública. 

Vulnerabilidade Social. 

 Para a análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin, 

utilizou-se abordagem quantitativa e qualitativa, sendo 

quantitativa quando o enfoque da pesquisa é demonstrar a 

frequência das características que se repetem no texto, e a 

abordagem qualitativa ocorre quando o enfoque da pesquisa 

“considera a presença ou ausência de uma determinada 

característica de conteúdo ou conjunto de características num 

determinado fragmento da mensagem”, segundo Lima (1993). 

A técnica de análise de conteúdo, segundo a Laurence Bardin, 

deverá ser composta por 3 grandes etapas: a pré-análise; a 

exploração do material e o tratamento dos resultados e 

interpretação (BARDIN, 1977). A pesquisa também utilizou 

dados secundários obtidos em consulta na plataforma Altas de 

Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros disponível no 

site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2015. 

O Atlas é, um software de consulta ao Índice de Vulnerabilidade 

Social (IVS) que reflete 16 indicadores através de três 

dimensões: infraestrutura urbana; capital humano e, renda e 

trabalho, cujo valor para estas dimensões pode variar entre 0 e 

1. Quanto mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social de 

um município. Para o presente estudo, trabalhou-se com os 

dados do ano de 2010 que foram formatados e processados no 

programa Excel e analisados por meio de estatística descritiva 

de frequência e pelo Programa Epi Info 7, versão 7.1.5, quando 

necessário. E para avaliar a percepção dos donos ou 

responsáveis técnicos sobre suas condições de trabalho, 

utilizou-se a classificação: 1. Percepção correta, quando a 
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resposta abordava o objetivo da definição de ambiente de 

trabalho saudável (aquele que não ocasiona danos à saúde 

humana); 2. Percepção parcialmente correta, quando na 

resposta havia menção sobre aspectos que contribuem com a 

promoção do alimento seguro como, condições de higiene e 

limpeza, entre outras; 3. Percepção incorreta, quando a 

resposta não tinha a menor relação com a definição ou com 

aspectos correlatos ao proposto por condições de trabalho em 

ambiente adequado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A qualidade dos produtos finais depende diretamente da 

habilidade técnica e consciência sanitária, pois alimentos 

danificados ou contaminados podem atingir o consumidor e 

causar-lhe danos à saúde, segundo Figueiredo e Ribeiro 

(2013). 

 Para caracterizar os donos ou responsáveis técnicos dos 

estabelecimentos de alimentação participantes desta pesquisa 

(10), utilizou-se as variáveis idade, sexo, escolaridade, 

capacitação técnica e número de refeições fornecidas 

diariamente, pois há influência na renda destes profissionais. 

  Quanto a idade houve variação de 22 anos a 66 anos, 

sendo que apenas dois participantes têm a mesma idade, 45 

anos; e quanto ao sexo: 5 são do sexo feminino e 5 do sexo 

masculino. As idades dos dez participantes da pesquisa podem 

ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Frequência da idade dos donos ou responsáveis 
técnicos em dez serviços de alimentação, no período de março 
a agosto de 2016, na cidade de São Luís, Maranhão 
 

 
                   

                   Fonte: Pesquisa do Autor, 2016 

 

Quanto a média das idades nas 10 observações, 

obtivemos o valor de 38,7 anos como média e moda igual a 45 

anos, segundo análise estatística através do Epi Info 7. 

Quanto ao nível de escolaridade, houve o predomínio do ensino 

médio completo em 80% dos donos ou responsáveis técnicos 

(8), conforme Tabela 2. 

  

Idade dos Donos ou 
Responsáveis Técnicos 

Frequência % 

22 
28 
29 
30 
34 
35 
45 
53 
66 

         1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
20,0 
10,0 
10,0 

Total 10 100,0 
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Tabela 2 - Frequência da escolaridade dos donos ou 
responsáveis técnicos em dez serviços de alimentação, no 
período de março a agosto de 2016, na cidade de São Luís, 
Maranhão 

 

Escolaridade dos Donos ou 
Responsáveis Técnicos Frequência % 

Analfabeto 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

1 
1 
8 

 
10,0 
10,0 
80,0 

Total 10 100,0 

                    Fonte: Pesquisa do Autor, 2016 

 

Quanto a média da idade x escolaridade obtivemos pela 

aplicação do método estatístico ANOVA um p-value = 0,00000; 

valor significativo estatisticamente (p < 0,05), o que nos permite 

afirmar que existe uma diferença significativa entre as médias 

das idades e do nível escolar e que o entrevistado mais velho é 

também o que possui o menor nível de escolaridade, fato que 

evidencia um dos aspectos da vulnerabilidade social no 

município de São Luís e corrobora com os estudos de Tórtora 

e seus colaboradores (2005) quanto a contaminação das mãos 

em diferentes atividades profissionais, pois ocorre mais em 

profissionais que não são da área da saúde e com baixo nível 

escolar. 

A qualidade higienicossanitária é fator de segurança 

alimentar e tem sido amplamente estudada e discutida. Para 

que se tenha esta qualidade e segurança alimentar a 

capacitação técnica dos donos ou responsáveis técnicos pelos 
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estabelecimentos de alimentação é imprescindível, pois os 

demais manipuladores de alimentos poderão ser treinados para 

que de forma efetiva possam fornecer alimentos seguros e 

saudáveis à comunidade, além de obedecerem às Resoluções 

RDC nº 275/02 e RDC 216/04, que diz respeito ao regulamento 

técnico de procedimentos operacionais padronizados aos 

estabelecimentos produtores/ industrializadores de alimentos e 

ao o regulamento técnico de boas práticas para serviço de 

alimentação, respectivamente. Podemos verificar o número de 

estabelecimentos de alimentação com donos ou responsáveis 

técnicos devidamente capacitados na Tabela 3 abaixo. 

 
Tabela 3 - Frequência da capacitação técnica dos donos ou 
responsáveis técnicos em dez serviços de alimentação, no 
período de março a agosto de 2016, na cidade de São Luís, 
Maranhão 

 

Capacitação técnica dos Donos 
ou Responsáveis Técnicos 

Frequência % 

Não possui capacitação técnica 
Possui capacitação técnica 
 

5 
5 
 

 50,0 
 50,0 
 

Total 10 100,0 

 

          Fonte: Pesquisa do Autor, 2016 

 

 Apenas 50% (5) dos donos ou responsáveis técnicos dos 

estabelecimentos de alimentação possuem capacitação 

técnica, isto é, estão devidamente habilitados para trabalhar na 
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manipulação dos alimentos e respeitam as normas da RDC 

216/04; os demais não possuem capacitação técnica. 

 Outro aspecto observado nos estabelecimentos de 

alimentação foi a renda diária arrecadada, pois sofre oscilação, 

é obtida de acordo com o número de refeições fornecidas e 

causa influência na qualidade do serviço. Destacamos o fato de 

apenas 1 estabelecimento de alimentação fornecer mais de 100 

refeições diárias nesta localidade, o que faz com que sua 

movimentação orçamentária seja maior em relação aos demais 

estabelecimentos e que pode ajudar na melhoria do 

estabelecimento físico-estrutural e na segurança alimentar 

propriamente dita. Podemos verificar o número de refeições 

fornecidas pelos estabelecimentos de alimentação na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Frequência do número de estabelecimentos que 
fornecem mais de 100 refeições diariamente em dez serviços 
de alimentação, no período de março a agosto de 2016, na 
cidade de São Luís, Maranhão 

 

Estabelecimentos que 
fornecem mais de 100 
refeições diariamente Frequência % 

Sim 
Não 

1 
9 

10,0 
90,0 

Total 10 100,0 

                   Fonte: Pesquisa do Autor, 2016  
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No Brasil, assim como no estado do Maranhão e no 

município de São Luís, o saneamento básico se encontra com 

serviços insuficientes e com grande desigualdade de 

distribuição. O saneamento básico é uma ação composta pelo 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana, limpeza urbana e tratamento do lixo. Ratificamos esta 

conjectura, conforme dados de Stevanim (2016), com a origem 

deste problema sendo mais comum em locais com saneamento 

básico deficiente e que ocorre em áreas mais pobres e 

afastadas. A educação e a oferta do trabalho também são 

reflexos de serviços insuficientes nestes locais. Podemos 

constatar a condição de vulnerabilidade social no Brasil e em 

São Luís – MA a partir das dimensões infraestrutura urbana, 

capital humano e renda e trabalho na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Índice de Vulnerabilidade Social no Brasil e na 
cidade de São Luís, Maranhão, segundo o Atlas de 
Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros (2010) 

     Fonte: IPEA, 2015  

 
COD 
IBGE 

IVS 
(2010) 

IVS 
Infraestrutura 
Urbana 
(2010) 

IVS 
Capital 
Humano 
(2010) 

IVS 
Renda e 
Trabalho 
(2010) 

Brasil -- 0,326 0,295 0,362 0,32 
São 
Luís 
(MA) 211130 0,372 0,498 0,291 0,327 
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 O Índice de Vulnerabilidade Social - IVS (2010) do Brasil 

foi menor comparado ao do município São Luís – MA, e 

juntamente com ele o IVS de infraestrutura urbana e o IVS 

renda e trabalho; apenas o IVS capital humano do Brasil foi 

maior que o de São Luís – MA. O IVS corresponde aos 16 

indicadores que o geram neste 3 dimensões: o IVS de 

infraestrutura urbana diz respeito à mobilidade e saneamento 

básico, além de disponibilidade de serviços/ambientes, está 

associado ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM no que se refere a longevidade.  O IVS capital humano 

diz respeito à trajetória educacional das famílias e ao capital 

familiar, além de aspectos sociais diversos de exclusão social, 

relaciona-se com a educação no IDHM. O IVS renda e trabalho 

diz respeito à inserção precária no mercado de trabalho; 

insuficiência de renda (trabalho informal, trabalho infantil e/ou 

desocupação) e renda per capita, ambos correspondem à 

dimensão renda no IDHM, segundo pesquisadores do IPEA 

(2015). 

O IVS de infraestrutura urbana em São Luís – MA é 

considerado de alta vulnerabilidade social; o IVS capital 

humano de São Luís – MA é considerado de baixa 

vulnerabilidade social e o IVS renda e trabalho é de média 

vulnerabilidade social. Estes dados devem ser observados 

juntamente com o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal –IDHM, visto que possibilita observar o espaço 

territorial em que estamos inseridos, formular políticas públicas 

e exige do poder público o acesso da população aos direitos 

sociais básicos.  

Para o município de São Luís em 2010 o IDHM foi de 

0,768 - considerado alto desenvolvimento. De modo geral, as 
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três dimensões do IVS apresentaram redução, mas no 

Nordeste, principalmente nos estados do Maranhäo, de 

Alagoas, Pernambuco e alguns locais do território baiano 

continuam com alta vulnerabilidade social (IPEA, 2015). Veja 

este índice no Brasil, São Luís – MA e na Região Metropolitana 

(RM) da Grande São Luís, todos considerados de média 

vulnerabilidade social, na Tabela 6.  

 
Tabela 6 - Índice de Vulnerabilidade Social - Renda e Trabalho 
no Brasil e na cidade de São Luís, Maranhão, segundo o Atlas 
de Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros (2010) 
 

 
 
 
 
 
          
 
          

Fonte: IPEA, 2015 

 
 O IVS reflete o binômio produção/ consumo, pois esta 

relação gera degradação ambiental sobre os recursos naturais 

(matéria-prima, água, energia, etc.), perda da qualidade de vida 

por condições inadequadas de moradia e/ou trabalho, poluição 

em geral e desequilíbrio em todos os mecanismos que 

sustentam a vida na terra, tendo-se a produção industrial como 

progresso técnico-científico e importância na relação da 

sociedade com o ambiente, segundo Dias (2000) apud Pitton 

(2009). Nesta perspectiva, deu-se o estudo qualitativo da 

percepção dos donos ou responsáveis técnicos dos 

Lugar 
COD 
IBGE 

IVS Renda e Trabalho 
(2010) 

Brasil -- 0,32 

São Luís (MA) 211130 0,327 
RM Grande 
São Luís -- 0,342 
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estabelecimentos de alimentação sobre suas condições de 

trabalho e vulnerabilidade social. 

 

Estudo dos Aspectos Quantitativos e Qualitativos da Fala 

dos Entrevistados 

 

Descrição da fala dos 10 entrevistados (100%) sobre suas 

condições de trabalho e vulnerabilidade social: 9 (90%) 

entrevistados relataram que sua condição de trabalho é boa e 

1(10%) relatou que é regular. Abaixo algumas destas falas: 

 

Entrevistado 1: 

“Considero boa, pois apesar dos obstáculos consegue 

trabalhar. Para melhorar falta saneamento básico por parte 

das autoridades”. 

 

 

Entrevistado 2: 

“Considero regular. Não acha melhor devido à concorrência”. 

 

Entrevistado 5 e Entrevistado 7: 

“Considero boa, pois o fornecimento de água, energia e o 

recolhimento do lixo são regulares e falta melhoria na 

estrutura do estabelecimento”. 

 

Entrevistado 10: 

“Considero boa, porque é sua única fonte de renda no 

momento”. 
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Conclusões quantitativas da análise do conteúdo 

(Laurence Bardin, 1977) 

 

Elencou-se as palavras que se repetem e que melhor 

caracterizam a situação abordada pela pesquisadora: 

 

4 entrevistados mencionaram a melhoria na estrutura do 

estabelecimento; 

3 entrevistados mencionaram o fornecimento de água, luz e 

recolhimento de lixo regulares; 

1 entrevistado mencionou a falta de saneamento básico; 

1 entrevistado mencionou o fato de não pagar aluguel; 

1 entrevistado mencionou divisão das responsabilidades; 

1 entrevistado mencionou o fato ser sua única fonte de renda, 

1 entrevistado mencionou a concorrência do setor dos gêneros 

alimentícios. 

 

Conclusões qualitativas da análise do conteúdo (Laurence 

Bardin, 1977) 

 

Elencou-se a mensagem destacada no fragmento do 

discurso que melhor retrata a situação estudada, após análise 

e interpretação no contexto da pesquisa: 

A maioria dos entrevistados (7) atribuíram valor ao 

saneamento básico e/ ou melhoria na estrutura física do 

estabelecimento – elementos que interferem diretamente na 

qualidade do serviço oferecido à população e na segurança à 

saúde, portanto a percepção foi correta em 70% dos 

entrevistados; 
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Apenas 2 entrevistados atribuíram valor à renda e 1 

entrevistado enfatizou a concorrência – elementos que 

interferem diretamente e indiretamente, respectivamente, na 

qualidade do serviço; contatando-se, assim, uma percepção 

parcialmente correta em 20% dos entrevistados, pois a renda 

interfere na qualidade e segurança alimentar e percepção 

incorreta em 10% dos entrevistados, visto que a concorrência 

deveria ser um fator de estímulo para a sua melhoria. 

Os entrevistados observam sua realidade a partir de 

suas perspectivas individuais, apesar da maioria ter consciência 

de fatores abrangentes e influenciáveis na condição de seu 

trabalho no tocante da percepção ambiental e que a 

vulnerabilidade social a que estão sujeitos os proporciona estas 

condições. 

 

4   CONCLUSÕES 

 

A urbanização e a globalização são apontadas como 

mudanças efetivas no estilo de vida da sociedade atual, visto 

que houve um aumento do consumo de alimentos em locais 

públicos por conta de a população estar trabalhando longe de 

suas residências e consequentemente, do aumento da 

transmissão de doenças por alimentos que interfere no 

desenvolvimento socioeconômico e sobrecarrega o sistema 

público de saúde.  

Sendo a higiene e a fiscalização dos alimentos 

considerados um setor fundamental da saúde pública, pois 

atinge vários setores e populações da sociedade e são 

decorrentes da perspectiva ampliada de saúde e da 

necessidade de atendimento às demandas sociais para a 
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construção de novas políticas de segurança alimentar a partir 

do processo de higiene alimentar em estabelecimentos de 

alimentação que  mais se enquadram no eixo renda e trabalho 

na dimensão que pode ser retratada no contexto da 

Vulnerabilidade Social, visto que a segurança alimentar e a boa 

nutrição são considerados determinantes para garantia da 

saúde e a corresponsabilidade dos cidadãos é de suma 

importância, e ela evolui com a melhoria da educação e da 

renda. 
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RESUMO: A saúde apresenta fatores importantes que 
expressam a organização social e econômica do país, através 
dos níveis de saúde da população verificados pormeio da 
alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 
trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais, entre outros. Nas doenças 
infecciosas emergentes encontram-se aquelas transmitidas 
por mosquitos como o Aedes que são os arbovírus da Dengue, 
Zika e Chikungunya. O objetivo deste trabalho é trazer 
atualizações destes arbovírus desde a sua história até 
possíveis recomendações, principalmente em sequelas 
importantes ocasionados por eles. Estes vírus têm se 
apresentado de maneira mais agressiva ocasionando 
síndromes neurológicas gravíssimas como a microcefalia, a 
síndrome de Guillain-Barré, entre outras, além de artralgias 
com longa duração. A comunidade científica busca várias 
respostas para compreender o mecanismo de ação desses 
arbovírus e o percurso fisiopatológico que tem levado ao 
aparecimento de síndromes e sequelas. Uma quantidade 
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maior de produção científica se faz necessária para buscar 
vacinas e tratamento adequado para estas doenças. Enquanto 
não se obtém todas as respostas, ressalta-se a importância de 
se investir na prevenção de focos dos mosquitos, bem como, 
por exemplo, cuidando e tratando dos pacientes acometidos 
por síndromes como microcefalia em bebês de gestantes 
contaminadas pelo vírusZika promovendo uma melhor 
qualidade de vida para estes indivíduos. 
Palavras-chave:Arbovírus. Zika. Chikungunya. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais(BRASIL, 1990). Ainda de acordo com a Lei 8080/90 

o Sistema Único de Saúde (SUS) deve atuar nas ações de 

vigilância (sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador), 

além de desenvolver ações de assistência terapêutica integral 

que engloba a assistência farmacêutica. 

A vigilância da saúde pode ser considerada um modelo 

de saúde que serve como pilar ordenador da maneira de agir 

em saúde. Os determinantes sociais, os riscos ambientais, 

epidemiológicos e sanitários são variáveis envolvidas na 

origem, desenvolvimento e continuidade dos problemas de 

saúde. Logo, nesse modelo os problemas são interpretados e 

afrontados de forma intersetorial e conjunta pelos agentes 

sociais. É necessário entender que para melhorar a qualidade 

de vida e promover a saúde de um indivíduo é preciso interferir 

no contexto em que ele se insere e agir no espaço em que ele 

vive(CAMPOS, 2003). 
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Um dos importantes desafios atuais da saúde pública no 

Brasil, é combater, diagnosticar e tratar as doenças infecciosas 

emergentes e reemergentes como os arbovírus transmitidos por 

mosquitos e que causam a Dengue (DENV), Zikae 

Chikungunya (CHIKV). Segundo Tauil (2014) essas arboviroses 

são resultados da ocupação urbana desorganizada, da 

ausência de saneamento básico, do aumento indiscriminado da 

produção de embalagens descartáveis e de pneus, da falta de 

coleta e destinos adequados para o lixo bem como da 

destruição do meio ambiente, e das condições de habitação e 

de hábitos de famílias e comunidades que interferem na 

existência de focos e no modo de transmissão, além da 

capacidade de adaptação do vetor às novas condições 

ambientais. 

A doença viral que se prolifera mais rapidamente pelo 

mundo atualmente é a Dengue, transmitida pelo mosquito 

Aedes (Ae.) aegypti. No último quinquênio, a incidência 

aumentou 30 vezes atingindo novos países e, na presente 

década, se espalhou nas pequenas cidades e áreas rurais. 

Especula-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram 

a cada ano, e que cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivam em 

países onde a dengue é endêmica (BRASIL, 2014b). 

A Febre de Chikungunya é uma arbovirose transmitida 

pelas fêmeas dos mosquitos Ae. Aegypti e Ae. Albopictus 

infectados pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família 

Togaviridae e do gênero Alphavirus.  A princípio, o vírus era 

encontrado em regiões tropicais e subtropicais da África, no sul 

e sudeste da Ásia e em ilhas do Oceano Índico. Seu nome que 

é provindo da língua makonde, e significa “aquele que se 

curva”, característica comum dos acometidos pelo vírus. O 

primeiro caso de Chikungunya documentado nas Américas foi 
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em 2013, no Caribe, e logo em seguida foi confirmada a 

ocorrência no Oiapoque (cidade brasileira).  Até outubro de 

2014, foram registrados 828 casos no Brasil, sendo somente 39 

vindos do exterior. Curiosamente, parece ter havido duas 

introduções virais diferentes nas Américas, pois o genótipo viral 

que foi isolado no Oiapoque e no Caribe não é o mesmo que o 

estudado na Bahia (BRASIL, 2014ª. DONALISIO; FREITAS, 

2015). 

O vírus Zika foi identificado inicialmente no Brasil em abril 

de 2015. A denominação do vírus é devido ao local de origem 

de sua identificação em 1947. Macacos sentinelas utilizados no 

monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em Uganda 

foram identificados com o vírus. Cerca de 20% das pessoas 

infectadas pelo vírus Zika apresentam manifestações clínicas 

da doença. No geral, a evolução da doença é benévola e os 

sintomas somem de forma espontânea após 3 a 7 dias. Porém, 

a dor nas articulações pode continuar por quase um mês. 

Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem 

podem, excepcionalmente, evoluir para óbito, como identificado 

no mês de novembro de 2015, pela primeira vez na história. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016) 

o principal modo de transmissão descrito do vírus é pela picada 

doAedes. Outras possíveis formas de transmissão do vírus Zika 

precisam ser avaliadas com mais profundidade, com base em 

estudos científicos. Todavia, são cada vez maiores as 

evidências de que a transmissão do vírus por via sexual é 

possível e mais comum do que se pensava anteriormente. 

 

Mediante a eclosão atual do surto do vírus da Zika e da 

Chikungunya, o aumento dos casos de Síndrome de Guillain-

Barré no Brasil, bem como o aumento no número de crianças 
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com microcefalia e a escassez de dados a respeito dessas 

doenças, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas a 

respeito do tema bem como criar estratégias para que esses 

usuários sejam tratados de forma a melhorar a sua qualidade 

de vida. O objetivo desta pesquisa é atualizar por meio de 

artigos científicos,o contexto histórico, as novas descobertas e 

recomendações sobre as doenças transmitidas pelos arbovírus, 

como também alertar sobre as possíveis sequelas ou 

síndromes que a Zika e a Chikungunya podem trazer aos seres 

humanos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório por meio de uma 

pesquisa do tipo revisão bibliográfica. Segundo Gil (2008) a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

preexistente, composto principalmente de livros e artigos 

científicos. Ele ainda afirma que este tipo de pesquisa se torna 

indispensável em estudos com teor histórico. Dentro dos 

critérios de inclusão foram selecionados artigos 

eletronicamente disponíveis publicados no período entre 2010 

à 2016 e encontrados nas bases de dados Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual e Saúde (BVS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(Medline), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (Bireme) além de 

informações do Portal do Ministério da Saúde (MS) e do Google 

Acadêmico. A coleta de informações ocorreu no período entre 

os meses de setembro e outubro do ano de 2016. Os 

Descritores de Ciências da Saúde (Decs) utilizados foram: 
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Arbovírus, Zika, Chikungunya. Foram eliminados do estudo, 

artigosque não atendiam ao objeto de estudo, que estavam fora 

do período temporal estabelecido, repetidos nas bases de 

dados e não disponíveis na íntegra. Para uma melhor 

compreensão, foi realizada uma busca manual por meio da 

consulta a todos os livros relacionados com o tema, disponíveis 

na biblioteca do campus I da Faculdade de Ciências Médicas 

da Paraíba (FCM/PB) localizada no município de João Pessoa. 

Após o levantamento da literatura, o primeiro passo foi 

desenvolver um fichamento para organizar o material. Em 

seguida, os artigos obtidos passaram por uma releituraafim de 

obter uma análise interpretativa e coordenada com o objetivo 

pré-estabelecido e, com isso, os materiais encontrados foram 

compilados em seus aspectos históricos e conceituais. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O combate aos mosquitos do gênero Aedes acontece 

desde os primórdios, confirmado por Requena-Zúñiga, 

Mendoza-Uribe e Guevara-Saravia (2016) que cita na literatura 

a primeira aparição do mosquito no Egito, em 1762, por 

Linnaeus. Segundo Zara (2016) na metade do século XX, o 

mosquito teve um combate sistematizado e intenso no Brasil, 

que tendia diminuir o índice de casos de febre amarela urbana. 

O controle dos vetores versava na extinção mecânica de 

criadouros, se não fosse obtido sucesso desta forma, utilizava 

larvicidas e outros inseticidas para tratar os criadouros. Entre os 

anos de 1958 e 1973, no Brasil, houve a extinção do mosquito 

por duas vezes.No entanto, em 1976, ressurgiram dados do 

vetor no país, produzido por falhas na vigilância epidemiológica 

e pelo crescimento da população. Depois desses 
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acontecimentos, o mosquito ainda hoje se mostra como uma 

preocupação nacional, pois encontra-se presente em todos os 

estados do Brasil, ou seja, distribuído em cerca de 4.523 

municípios. 

As duas espécies principais do Aedes são: Aedes 

aegypti e Aedes albopictus que além de serem vetores da 

Dengue, são de outras arboviroses como Chikungunya, Zika e 

febre amarela e se mostra presente em todo o país. Suas 

similaridades são notáveis, porém o comportamento e as 

diferenças de ambos são decisivos para a dinâmica de 

transmissão das doenças, propagação dos vírus e dispersão da 

espécie (ZARA, 2016). 

De acordo com Requena-Zúñiga, Mendoza-Uribe e 

Guevara-Saravia (2016), as fêmeas do mosquito Ae. aegypti 

são antropofílicas, hematofágicas, e se adaptam com facilidade 

a diversos meios. Zara (2016) acrescenta que houve mais 

abundancia e migração do mosquito nas cidades devido a essa 

facilidade de adaptação.  E, diz também, que a fêmea faz várias ingestões 

de sangue durante o ciclo gonadotrófico, o que aumenta a sua 

aptidão de se infectar e de transmitir os vírus tornando o 

mosquito um vetor eficaz. A parada temporária no 

desenvolvimento da maturação dos ovos devido às condições 

ambientais desfavoráveis permite a conservação do ciclo na 

natureza durante as mudanças climáticas sazonais, tendo em 

vista que a durabilidade dos ovos chega até 492 dias na seca, 

eclodindo mediante contato com a água. Zara (2016) comenta 

em sua obra que a etiologia do mosquito tem como predomínio 

ambientes urbanos, mas especificamente regiões domiciliares, 

onde existe uma ampla variedade de lugares abandonados a 

céu aberto, que podem ser utilizados para deposito de água 
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provenientes da chuva e que culminam para a facilidade de sua 

reprodução, que é através do deposito de ovos.  

Donalísio e Freitas (2015) afirmam que o Ae. albopictus 

tem origem na Ásia, onde em 2005, foram observadas 

mutações na proteína E1 do envelope viral na variante ECSA 

que possibilitaram melhor adaptação viral, se contradizendo 

com Honorio et al. (2015) que diz que foi em 2006, nas Ilhas da 

Reunião, que uma epidemia resultou em mutações virais 

levando a uma transmissibilidade mais eficaz pelo Ae. 

Albopictus. De acordo com Zara (2016) o Ae. albopictus é capaz 

de suportar baixas temperaturas e, ao contrário do Ae. Aegypti, 

demonstra preferências por ambientes rurais, semi silvestres e 

silvestres, em semelhança com o Ae. Aegypti, as fêmeas são 

antropofílicas, hematofágicas e, na ausência de seres 

humanos, alimentam-se de néctar e de sangue de animais 

silvestres. Sua reprodução acontece em depósitos naturais. No 

ano de 1986, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro 

registro de Ae. Albopictus, em seguida em Minas Gerais e em 

São Paulo e, em 1987, no Espírito Santo.Em 2014, foi relatada 

presença do Ae. Albopictusem 3.285 municípios brasileiros, e 

sua inexistência em quatro estados: Sergipe, Acre, Amapá e 

Roraima. 

  

3.1 DENGUE 

 

Na década atual no Brasil, houve a circulação viral 

simultânea e com alternância no predomínio dos sorotipos virais 

da Dengue: DENV1, DENV2 e DENV3. No segundo semestre 

de 2010, ocorreu a introdução do DENV4 a partir da região 

Norte, seguida por uma rápida dispersão para diversas 

Unidades da Federação (UF) ao longo do 1º semestre de 2011. 
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A circulação concomitante dos diversos sorotipos vem definindo 

o cenário de hiperendemicidade da doença, responsável pelos 

altos níveis de transmissões atuais. A sucessão de sorotipos 

predominantes determinou ciclos de grande transmissão de 

Dengue no país, que atingiram seus picos em 2002 (DENV3), 

2008 (DENV2) e 2010 (DENV1), e que foram responsáveis por 

cerca de 50% dos registros dessa doença nessa década 

(BRASIL, 2014b). 

A Dengue é uma virose, febril aguda, que pode 

apresentar um vasto espectro clínico: enquanto a maioria dos 

pacientes se recupera após evolução clínica leve e 

autolimitada, uma pequena parte progride para doença grave. 

É a mais importante arbovirose que afeta o homem, 

constituindo-se em sério problema de saúde pública mundial. 

Ocorre e é difundida especialmente nos países tropicais e 

subtropicais, onde as condições do meio ambiente beneficiam 

o desenvolvimento e a propagação do Aedes aegypti e do 

Ae.albopictus. Normalmente, a primeira manifestação da 

dengue é a febre alta (39 a 40°C) de início abrupto que 

geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de cefaléia, 

mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retro-orbital, 

exantema e prurido cutâneo. Anorexia, náuseas e vômitos são 

comuns. No período de esfervescência da febre, geralmente 

entre o 3º e o 7º dia da doença, pode ocorrer o aumento da 

permeabilidade capilar, em paralelo com o aumento dos níveis 

de hematócrito o que marca o início da fase crítica da Dengue. 

A diminuição do número de leucócitos progressiva, seguida por 

uma rápida diminuição na contagem de plaquetas precede o 

extravasamento de plasma. Derrame pleural e ascite podem ser 

clinicamente identificados, de acordo com o grau do 
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extravasamento e o volume de fluidos infundidos (BRASIL, 

2014b). 

 

3.2 CHIKUNGUNYA 

 

Silva e Milagres (2015), juntamente com Brasil (2014a) e 

Donalisio e Freitas (2015) descrevem que a origem do vírus 

consistia em regiões tropicais e subtropicais da África, no sul e 

sudeste da Ásia e em ilhas do Oceano Índico e, os primeiros 

relatos de casos que apresentavam como sintomas artrite, 

exantema e febre aparentando ser CHIKV foram ditos no ano 

de 1770, porém só foi descoberto na sorologia de um paciente 

com hipertermia na Tanzânia, em 1950. Após isso foram 

surgindo vários surtos por todo o mundo, gerando grandes 

epidemias.  

Segundo Valle, Pimenta e Aguiar (2016), a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) lançou em 2004 um alerta 

dirigido a todo o território das Américas. O Brasil aumentou a 

vigilância epidemiológica e enviou médicos para o Caribe 

visando qualificá-los para discernir os sinais e sintomas de 

infecção por Chikungunya dos demais vírus. O vírus chegou ao 

Brasil em setembro de 2014, onde foi confirmada a transmissão 

do vírus Chikungunya entre os brasileiros. Já de acordo com 

Donalisio e Freitas (2015) e com Acosta-Reyes, Navarro-

Lechuga e Martínez-Garcés (2015), a OPAS lançou em 9 de 

dezembro de 2013 um alerta para o continente americano, pois 

o primeiro caso de Chikungunya documentado nas Américas foi 

somente em 2013, em São Martín no Caribe, mas confirmando 

o que Valle, Pimenta e Aguiar (2016) afirmaram, logo em 

seguida foi confirmada a ocorrência no Oiapoque (cidade 

brasileira), em setembro de 2014. 
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Ainda paraDonalisio e Freitas (2015), até outubro de 

2014, foram registrados 828 casos no Brasil, sendo somente 39 

vindos do exterior. Porém, Honorioet al. (2015) apresenta dados 

divergentes, onde o mesmo alega que em 2014 foram 

confirmados 2.772 casos de CHIKV, que foram distribuídos em: 

Amapá (56,06% dos casos), Bahia (43,79%), Distrito Federal 

(0,07%), Mato Grosso do Sul (0,03%), Roraima (0,3%) e Goiás 

(0,03%). Curiosamente, parece ter havido duas introduções 

virais diferentes nas Américas, pois o genótipo viral que foi 

isolado no Oiapoque e no Caribe não é o mesmo que o 

estudado na Bahia (BRASIL, 2014a. DONALISIO; FREITAS, 

2015).  

Casos de transmissão vertical podem ocorrer quase que, 

exclusivamente, durante o período de intraparto em gestantes 

virêmicas e, muitas vezes, provoca infecção neonatal grave. 

Pode ocorrer transmissão por via transfusional (transfusão 

sanguínea), todavia é rara se os protocolos forem observados 

(BRASIL, 2014a). Conforme Silva e Milagres (2015), os 

mosquitos contraem o vírus Chikungunya de um ser já 

infectado, passa por um período de incubação, cerca de dez 

dias e, após isso, as fêmeas dos mosquitos Ae. aegypti e Ae. 

Albopictussereminfectadas encontram-se aptas a transmitir o 

vírus para um novo hospedeiro.  

Há diversos achados na literatura sobre a classificação 

clínica da Febre Chikungunya, é comum a todos que após o 

período de incubação a doença pode ser dividida em três fases, 

que são essas: fase aguda, subaguda e crônica. O aspecto 

clínico da Febre Chikungunya constitui-se, depois do período 

de incubação, que dura de três a sete dias após a picada do 

mosquito, o indivíduo evolui com quadros hipertérmicos, 

associados à dor articular intensa e debilitante, cefaleia, mialgia 
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e exantema. Apesar das similaridades com os sintomas da 

dengue, a febre Chikungunya ganha destaquepela 

poliartrite/artralgia simétrica, presente em cerca de 80% dos 

acometidos, geralmente melhorando em atédez dias, mas que 

também pode durar meses ou anos. 

Segundo Manieroet al. (2016) a apresentação dos sinais 

e sintomas da febre Chikungunya acontece mais intensamente 

em crianças e idosos, ainda que possa se desenvolver em 

qualquer indivíduo, independente de idade ou sexo. Silva e 

Milagres (2015) e Brasil (2014a) concordam que 3% a 28% das 

pessoas infectadas com o vírus não apresentam sintomas, 

índice baixo em relação a outras arboviroses, porém os 

sintomas podem permanecer por meses e até anos em pessoas 

sintomáticas. Brasil (2014a) acrescenta que os sintomas mais 

frequentes no sexo feminino são: exantema, vômitos, 

sangramento e úlceras orais e, nos extremos da idade são: dor 

articular, edema e maior duração da hipertermia. 

Brasil (2014a) e Manieroetal. (2016) concordam que a 

fase aguda dura em média sete dias e se caracteriza com início 

súbito, apresentando sintomas, como: hipertermia exacerbada, 

exantema, prurido, fadiga e poliartralgia, atingindo 

principalmente as pequenas e grandes articulações e, Silva e 

Milagres (2015) acrescentam a esses sintomas cefaléiae 

mialgia. Dados mais específicos sobre a fase aguda são 

trazidos por Brasil (2014a), os quaisrelatam, que a febre pode 

ser contínua ou intermitente, geralmente acima de 39ºC e 

existem registros de bradicardia relativa associada. 

A poliartralgia tem alta incidência nos pacientes da fase 

aguda. A dor é poliarticular, geralmente simétrica e acomete 

grandes epequenas articulações abrangendo mais comumente 

as regiões distais.Edemas também são comuns na fase aguda 
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e, normalmente estão associados àtenossinovite. Também tem 

se observado dor ligamentar e mialgia, prevalentes em braços 

e coxas. O exantema geralmente é macular ou maculopapular, 

cercade 50% dos pacientes são acometidos, abrange o tronco 

e as regiões distais, podendo atingir a face e, aparece em média 

de dois a cinco dias após se iniciar a hipertermia. O prurido se 

apresenta em ¼ dos acometidos epode ser generalizado ou 

localizado na região palmo-plantar.  

A fase subaguda é uma progressão da fase aguda, como 

visto em Brasil (2014a) nesta fase a pirexia desaparece, 

podendo haver um aumento da intensidade de poliartralgia, 

incluindo poliartrite distal, exacerbação da dorarticular nas 

regiões anteriormente acometidas e tenossinovitehipertrófica 

subaguda em punhos e tornozelos. Também pode ser visto 

astenia, prurido generalizadoe exantema maculopapular, em 

tronco, membros e região palmo-plantar, como na primeira fase. 

O surgimento de lesões purpúricas, vesiculares e bolhosas 

podem acontecer. Doença vascular periférica, fraqueza, fadiga 

e sintomasdepressivos pode acometer parte dos pacientes.  

 A fase crônica também é melhor descrita por Brasil 

(2014a) onde o mesmo afirma que a prevalência desta fase tem 

uma imensa variedade na literatura, chegando a acometer mais 

de 50% dos pacientes que tiveram a fase aguda sintomática, 

podendo durar meses ou anos. A fase tem como fator de risco 

idade avançada, a partir de 45 anos, comorbidades articulares 

já existentes e maior intensidade das lesões articulares na fase 

aguda. O sintoma mais comum nesta fase é a poliartralgia 

persistentes que consiste em dor, com ou sem edema, limitação 

de movimentos, deformidade e inexistência de eritema. Existem 

registros de dor, além das regiões já acometidas, nas regiões 

sacroilíaca, lombossacra e cervical. Alguns casos evoluem com 
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artropatia destrutivasemelhante à artrite psoriásica ou 

reumatoide. Outros sinais e sintomas que podem ocorrer 

durante a fase crônica são alopecia, bursite, tenossinovite, 

disestesias,parestesias, dor neuropática, fenômeno de 

Raynaud, alterações neurológicas (encefalite, 

meningoencefalite, mielite, síndrome Guillain-Barré,distúrbios 

do sono, alterações da memória, déficit de atenção, alterações 

dohumor, turvação visual e depressão. 

 A infecção pelo CHIKV apresenta muitas similaridades 

com dengue. O período de incubação varia de 1 a 12 dias - 

média de 4 dias -, acompanhado por febre alta súbita, dores 

agudas e persistentes nas articulações, cefaléia, fotofobia, 

mialgia e rash cutâneo. Em cerca de 25% das pessoas 

atingidas, a infecção é assintomática. Não há vacinas 

preventivas e tratamento etiológico disponível, sendo o vetor o 

único elo vulnerável na cadeia de transmissão da doença 

(TAUIL, 2014). 

 

3.3 ZIKA 

 

A associação entre a infecção pelo vírus Zika e os efeitos 

adversos para a gestação e os fetos, incluindo a microcefalia, 

complicações neurológicas e a síndrome de Guillain-Barré tem 

trazido preocupações para a comunidade científica visto que o 

vírus pode ser transmitido sexualmente (OMS, 2016). Não há 

evidências, até o momento, de transmissão do vírus Zika por 

meio do leite materno, assim como por urina e saliva (BRASIL, 

2015). 

O vírus da Zika tem ocasionado patologias antes jamais 

associadas a este vírus como a síndrome de Guillian-Barré e a 

microcefalia em recém-nascidos de gestantes que tiveram 
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contato com o vírus, em qualquer momento da gestação, 

principalmente aquelas que desenvolveram a doença 

exantemática de forma aguda em que foram excluídos outras 

hipóteses diagnósticas (BRASIL, 2015). 

Este novo olhar sobre a íntima relação entre o ZIKA e a 

microcefalia se deu em outubro de 2015, quando uma médica 

com atuação no Nordeste do Brasil despertou para o aumento 

da demanda do número de casos de microcefalia em sua clínica 

e notificou o Ministério da Saúde. A partir daí começou um 

caminho rumo ao desconhecido e a assustadora incidência de 

casos que a cada dia cresce até o presente momento, de uma 

infecção emergente no Brasil, causada por um flavivírus e 

transmitida por um mosquito já endêmico no país, o Ae. Aegypti, 

que foi prontamente apontado como um possível culpado. A 

maioria dos casos identificados até hoje são encontrados no 

Brasil, contudo a comunidade internacional, em especial a 

Organização Mundial da Saúde, prontamente se inseriu na 

discussão dos casos (CAMARGO, 2016). 

Cientistas brasileiros pesquisaram o vírus do Zika 

originário da África e o vírus que circula no Brasil e constataram 

que o vírus que está no país é mais agressivo que o africano, 

pois nesta pesquisa realizada com minicérebros (extraídos de 

células-tronco adultas de dentes de leite de crianças saudáveis, 

que após alguns processos em laboratório se transformaram 

em minicérebros) infectados apresentaram diminuição da 

espessura da camada que corresponderia àquela que provém 

do córtex cerebral, a camada mais superficial do cérebro e mais 

afetada nos bebês com microcefalia causada por Zika. Mesmo 

mantendo quase 90% de equivalência genética com o vírus 

africano, pode-se dizer que o Zika brasileiro já possui 

características bem diversas, visto que, no experimento foi 
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possível perceber, que em minicérebros de chimpanzé, ele não 

alterou as células que originam o córtex, indicando que o vírus 

brasileiro é mais agressivo e provavelmente mais adaptado a 

se duplicar em células humanas. (CUGOLA et al., 2016). 

Apesar de serem pesquisas iniciais, elas respondem questões 

sobre o porquê da maioria dos casos correlacionados entre 

microcefalia e Zika apresentarem-se em maior número no 

Brasil.  

 Sobre a microcefalia pode-se afirmar que é uma 

malformação congênita em que não ocorre o desenvolvimento 

cerebral de forma adequada. Caracteriza-se por um perímetro 

cefálico inferior ao esperado para a idade e sexo, e a depender 

de sua etiologia, pode derivar de malformações estruturais do 

cérebro ou de uma série de fatores com diversas origens, tipo 

substâncias químicas e agentes biológicos/infecciosos 

(bactérias, vírus e radiação). Após a confirmação deste de 

diagnóstico, o bebê deverá ser inserido num programa 

multiprofissional de estimulação precoce o mais rápido 

possível, tendo em vista o desenvolvimento da indepêndencia 

funcional e qualidade de vida destas crianças (BRASIL, 2015). 

O Ministério da Saúde está investigando todos os casos 

informados pelos estados de microcefalia e outras alterações 

do sistema nervoso central, e a possível relação com o vírus 

Zika e outras infecções congênitas, já que a microcefalia pode 

ter por causa diversos agentes infecciosos, como Sífilis, 

Toxoplasmose, Outros Agentes Infecciosos, Rubéola, 

Citomegalovírus, Herpes Viral, além do ZIKA. Até 16 de julho 

de 2016, foram confirmados 1.709 casos de microcefalia e 

outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção 

congênitasendo que 267 casos foram confirmados por critério 

laboratorial específico para oZika. O ministério considera que 
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houve infecção pelo Zika na maior parte das mães que tiveram 

bebês com diagnóstico final de microcefalia.Os casos 

confirmados de microcefalia englobam 595 municípios 

espalhados por todos os estados brasileiros (BRASIL, 2016). 

 Diante tudo isso que foi exposto acima, na condição 

epidemiológica em que o Brasil se encontra, acaba-se não 

dando importância as rotinas simples do dia a dia. Esquece-se 

do queparece trivial, mas que é de fundamental importância no 

combate ao mosquito e as suas conseqüências catastróficas na 

vida humana, que são as medidas de profilaxia a saber: manter 

bem tampados caixas, tonéis e barris de água; coletar o lixo em 

sacos plásticos amarrados e manter a lixeira fechada; colocar 

garrafas de plástico e vidro com a boca virada para baixo; limpar 

as calhas evitando o acúmulo de água nas lajes; encher os 

pratinhos ou vasos de plantas com areia até a borda; guardar 

os pneus em locais cobertos; lavar com freqüência e com água 

e sabão os recepientes utilizados para guardar água pelo 

menos uma vez por semana. Estas, por sua vez, devem ser 

orientadas por todos os profissionais de saúde e praticadas por 

toda a população. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O relato histórico e conceitual retrata o aparecimento dos 

arbovírus, sua transmissão através de um vetor que pode ser o 

Aedes aegypti e albopictus entre outros. Ao longo dos anos 

sucederam vários fatores ambientais de destruição, 

desmatamento desenfreado, urbanização crescente, estas 

foram atitudes que favoreceram ao adoecimento do ser humano 

pelos mosquitos contaminados que se adaptaram ao habitat do 
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homem moderno e urbano, já que as florestas têm sido 

dizimadas.  

Hoje, o mundo e principalmente o Brasil, tem sofrido com 

a Dengue, a Zika e a Chikungunya e suas novas e assustadoras 

consequências, através do aparecimento de síndromes e 

patologias jamais associadas as mesmas, como a microcefalia, 

a síndrome de Guillain-Barré, poliartralgias entre outras ainda 

nem descobertas. Na tentativa de descobrir o que está 

acontecendo, cientistas tem realizado pesquisas com objetivo 

de obter respostas importantes sobre a etiologia, fisiopatologia, 

o percurso patológico dessas doenças para entender o 

comportamento dos arbovírus que levaram ao aparecimento de 

uma microcefalia em bebês de gestantes contaminadas.  

A cada dia surgem novas pesquisas e novas perguntas, 

apesar de ter-se avançado bastante desde as últimas 

epidemias. É possível distinguir os principais sinais e sintomas 

e fazer as diferenciações necessárias entre a Dengue, Zika e 

Chikungunya, bem como, conhecer melhor o tipo de arbovírus 

da Zika e Chikungunya que circula no Brasil, o qual é mais 

agressivo do que aquele que apareceu em outros locais no 

mundo, contudo, ainda há muitas perguntas sem respostas que 

precisam da continuidade e da intensificação das pesquisas no 

meio científico para poder encontrar vacinas que protejam o ser 

humano dos arbovírus e/ou tratamentos que possam bloquear 

a ação dos mesmos ou medicações que tragam a cura.  

Enquanto esta realidade não chega, cabe aos 

profissionais de saúde cuidar da melhor forma possível dos 

pacientes, tanto com medidas profiláticas contra o 

aparecimento de focos do mosquito, quanto proporcionando 

tratamento e qualidade de vida aos pacientes acometidos por 

alguma dessas doenças como, a microcefalia em bebês através 
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da estimulação precoce e o uso de recursos terapêuticos nas 

artralgias por exemplo.É de extrema importância que o cuidado 

seja ofertado por uma equipe multiprofissional, e que todos os 

atores envolvidos (profissionais e usuários) estejam engajados 

na prevenção dessas arboviroses. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo discutir os efeitos das 
drogas teratogênicas e de outros agentes que possam causar 
lesões e atrofias no sistema nervoso dos embriões e feto. Trata-
se de uma revisão bibliográfica baseada na literatura 
especializada através de consulta a artigos científicos 
selecionados através de busca no banco de dados do Scielo e 
da BVS, a partir das fontes Medline e Lilacs. Os estudos 
encontrados mostram que alguns fármacos, bactérias, fungos e 
até mesmo a radiação, ao entrarem em contato com a mulher 
durante o período gestacional, podem causar efeitos 
teratogênicos severos ao sistema nervoso do embrião. Essas 
alterações são ocasionadas, geralmente, durante o período de 
organogênese ou durante as 12 primeiras semanas 
gestacionais. Dessa forma, resulta-se em problemas 
comportamentais, cognitivos, psicológicos, morfofisiológicos e 
afetam, também, o trabalho de parto. As sequelas podem se 
expressar logo após o nascimento ou ao logo da vida do 
indivíduo. Nesse estudo, as categorias dos fármacos foram 
divididas e correlacionadas aos efeitos teratogênicos no 
sistema nervoso. como vários antibióticos importantes tais 
como estreptomicinas, causando anomalias no VIII par de 
nervos craniais, ou também alguns dos anticonvulsivantes 
como o ácido valpróico que causam defeitos principalmente no 
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tubo neural do embrião. E, logo em seguida, foi-se segregado 
vários outros agentes que acarretam doenças nervosas como a 
sífilis congênita, seguido dos perigos da radiação. 
Palavras-chave: Fármacos teratogênicos. Sistema Nervoso. 
Embriões. Fungos. Bactérias. Radiação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De origem ectodérmica, o sistema nervoso tem sua 

maior parte derivada do tubo neural e cristas neurais. Dessa 

maneira, uma placa neural, começa a se desenvolver e dar 

origem a um sulco longitudinal intitulado posteriormente por 

sulco neural e que é delimitado de ambos os lados pelas pregas 

neurais. Com isso, no final da terceira semana as pregas 

neurais, devido ao crescimento celular, começam a se 

aproximar da linha média unindo-se na zona das futuras 

vértebras cervicais e, assim, forma-se o tubo neural que 

desenvolve todo o sistema nervoso central (SNC) e, também, a 

cavidade que se encontra no seu interior será o sistema 

ventricular do encéfalo (MOORE et al., 2016). 

A ação dos teratógenos no feto ou embrião é dependente 

de diversos aspectos como etapa de desenvolvimento: o 

período de organogênese, o qual é representado da terceira a 

oitava semana de vida embrionária, sendo o mais crítico, 

posteriormente a este período os impactos são manifestados no 

sistema nervoso central, afetando ainda o crescimento fetal. 

Assim se estabelece uma associação entre dose e efeito: as 

alterações anormais crescem à medida que se impulsiona a 

dose do agente, o que pode gerar desde nenhum efeito até 

danos funcionais, malformações até morte fetal (BARNESS, 

2010). 
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A teratogenicidade morfológica fetal está relacionada à 

exposição ao longo do período de organogênese ou durante as 

primeiras 12 semanas de gestação. A síndrome perinatal é 

caracterizada por sintomas físicos e comportamentais 

percebidos imediatamente após o nascimento, ocasionados em 

decorrência da administração de fármacos próximos a ou 

durante o trabalho de parto, sendo esses na maioria das vezes 

de curta duração. As sequelas comportamentais são atribuídas 

à possibilidade de anormalidades neurocomportamentais ao 

longo da vida das crianças expostas intra-útero a drogas 

teratogênicas (HALES, 1996). 

Teratógeno comportamental é todo e qualquer fármaco 

que atua sobre o sistema nervoso central materno agindo 

também sobre o sistema nervoso central do embrião ou feto, 

acarretando agravos no desenvolvimento neurológico e 

neurocomportamental (SOARES, P., 2003). 

Além dos fármacos, outros agentes ambientais têm 

provocado teratogenicidade no sistema nervoso de fetos e 

embriões, tais como vírus, protozoários, bactérias e fungos. A 

radiação também tem ocasionado efeitos teratogênicos para o 

feto. A radiação ionizante, na qual inclui partículas alfa e beta e 

alguma radiação eletromagnética, raios gama e raios-X, podem 

alterar direta ou indiretamente a estrutura normal de uma célula 

viva. Estudos não têm consistentemente encontrado uma 

relação causal entre a exposição pré-natal aos campos 

eletromagnéticos e defeitos congênitos, aborto espontâneo ou 

leucemia infantil (NAKAGAWA et al., 1997). Nesse sentido, as 

mulheres grávidas devem ser aconselhadas a realizar o exame 

diante da necessidade. 

O objetivo do estudo foi fazer um levantamento de 

algumas das mais evidentes drogas e outros agentes que 
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causam teratogenicidade no sistema nervoso dos embriões, 

podendo assim, esclarecer o funcionamento do fármaco e dos 

causadores de doenças no corpo humano e seus perigos para 

o embrião. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura 

realizada no mês de outubro de 2016, no qual se sucedeu uma 

consulta aos bancos de dados da Scielo e da BVS, a partir das 

fontes Medline e Lilacs. As palavras-chave utilizadas na busca 

foram fármacos teratogênicos, sistema nervoso, embriões, 

fungos, bactérias e radiação.  

 Os critérios de inclusão para os estudos encontrados 

foram os efeitos de drogas teratogênicas no sistema nervoso 

dos embriões e os efeitos dos agentes como bactérias, fungos 

e radiações. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fármacos com atividade teratogênica  

 

Diferentes fármacos podem ser utilizados durante a 

gestação. No entanto, estes podem atuar como agentes 

tetogênicos tais como os antibióticos, anticonvulsivantes, 

anticoagulantes, antineoplásicos, entre outros. Muitos trabalhos 

tem correlacionado a ação destes fármacos no 

desenvolvimento do sistema nervoso. A tabela 1 abaixo retrata 

de forma resumida a ação de alguns fármacos no SNC bem 

como em outras regiões no embrião e feto. 
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Tabela 1. Relação dos fármacos com suas consequências no 

organismo 

 CONSEQUÊNCIAS 

ANTIBIÓTICOS 

 
 
Estreptomicinas 

Podem provocar anomalias do VIII par de nervos 
cranianos (ramos vestibular e coclear), levando à 
perda do equilíbrio e audição, além de maior 
ocorrência de hemorragias fetais. 

 
Miconazol 

Causam embriotoxicidade, malformações no 
crânio, olho, palato, espinha e vértebras. 

ANTICOAGULANTES 
Varfarina Hipoplasia de cartilagem nasal, epífises 

pontilhadas, defeitos do sistema nervoso central, 
hemorragias meníngeas, abortos. 

ANTITIREOIDEANAS 
 
Iodetos inorgânicos 

Podem provocar aumento da tireoide e 
cretinismo ( perturbação grave do 
desenvolvimento físico intelectual). 

ANTICONVULSIONANTES 
 
Ácido valproico 

Defeitos de fechamento de tubo neural, 
microcefalia, espinha bífida, além de 
cardiopatias, anomalidades faciais e retardo 
mental. 

 
 
Trimetadiona e 
parametadiona 

Podem provocar retardo mental, retardo de 
crescimento intra-uterino, malformações 
cardiovasculares, urinárias e de membros, 
alterações na face, fenda palatina. 

ANTINEOPLASICO 
Aminopterina Anencefalia, meningocele, hidrocefalia, fendas 

labiais e palatina. 

 
 
Ciclofosfamida 

Age interferindo o funcionamento normal do 
DNA, além de provocar ligação cruzada dos seus 
filamentos,forte agente imunossupressor e 
defeitos no sistema nervoso central. 

ANTIEMÉTICO 
 
 
Talidomida 

Defeitos de redução de membros (Amélia, 
focomelia, hipoplasia), anomalias de face (olhos 
e ouvidos), cardiopatias, anomalias renais, 
atresiaanal, defeitos de tubo neural e anomalias 
torácicas.  

TRANQUILIZANTES 
 
 
Carbonato de lítio 

Podem causar anomalias congênitas, sendo as 
mais destacadas a espinha bífida, meningocele, 
hidrocefalia, hipotireoidismo com bócio, 
cardiomegalia. 
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Fonte: Elaborada pelos autores (JOBIM E. M.;DA SILVA J. E. P; KRUMEL 
C. F.; MACHADO C. P. H.; LACAZ, C. DA SILVA et al.) 

Outros agentes com atividade teratogênica  

 

Assim, ainda podemos trazer à tona alguns agentes (não 

fármacos) que causam deformidades e influenciem no mau 

desenvolvimento do Sistema Nervoso de um embrião. Como já 

discutido, durante o desenvolvimento do embrião, os três 

primeiros meses são o período mais crítico, pois é onde começa 

a desenvolver a parte histológica do corpo. Dessa forma, 

diversas toxinas que entram em contato com o embrião podem 

causar sérias alterações na conformação dos tecidos, sendo o 

sistema nervoso um dos mais modificados. Sabe-se a eficácia 

da barreira placentária, mas ela não consegue impedir a 

entrada de alguns teratógenos ambientais, agentes virais e 

bacterianos e dos fármacos, como explicitado anteriormente. 

 É muito comum nas infecções congênitas, o complexo 

de TORCH (Toxoplasmose, outras infecções, Rubéola, 

Citomegalovírus e Herpes simples), que são infecções 

transmitidas da mãe para o feto via vilosidade coriônica, 

hematógena ou materno-fetais. A TORCH é uma síndrome 

caracterizada por microcefalia, surdez, coriorretinite, 

hepatosplenomegalia e trombocitopenia. 

 

Toxoplasmose Congênita 

 

Classificada como uma doença infecciosa que resulta da 

transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o 

concepto, decorrente de infecção primária da mãe durante a 

gestação ou por casos recidivantes mais agudos de infecção 
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prévia em mães imunodeprimidas. Segundo Jobime 

colaboradores (2004) a toxoplasmose congênita tem 

prevalência de um para cada 300 nascimentos.  

A gestante tem seu sistema imunológico modificado 

durante este período, contribuindo para que, quando infectada, 

a doença seja pouco manifesta para ser reconhecida pelos 

médicos e pela própria paciente e, com isso, causa sérios 

danos ao feto como lesões e malformações muito intensas, 

como microcefalia, hidrocefalia, meningite, como cegueira e 

atraso mental, pode ter encefalite (inflamação na parte do 

sistema nervoso central que compreende cérebro, cerebelo e 

medula alongada),como mostrado na Fig. (1). Algumas dessas 

infecções só se manifestam quando o indivíduo atinge certa 

idade, como coriorretinitetoxoplasmática, que é perceptível 

apenas na fase da adolescência ou adulta, existe também os 

casos de morte do embrião (COOK, 2000) 

 

Figura 1. Toxoplasmose congênita – Hidrocefalia 

 
Fonte:http://www.mdsaude.com/2010/08/toxoplasmose-gravidez-

toxoplasmose.html 
 

Citomegalovírus  
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O Citomegalovírus (CMV) pertence à família dos herpes 

vírus, a mesma dos vírus da catapora, do herpes simples, do 

genital e do herpes zoster.Quando há a penetração do CMV no 

organismo, uma série de manifestações clínicas podem ocorrer, 

mas é importante dizer que varia a cada indivíduo saindo de um 

discreto mal-estar e febre, comuns nas gripes e resfriados, até 

doenças graves que interferem no bom funcionamento do 

aparelho digestivo, dos pulmões, do sistema nervoso central e 

da retina (MUSSI-PINHATA et al., 1999). 

Nas pessoas saudáveis, a infecção inicial costuma ser 

assintomática. Algumas, porém, desenvolvem um quadro 

parecido com o da mononucleose infecciosa. O importante de 

frisar é que uma vez infectadas, o Citomegalovírus nunca mais 

abandona o organismo ficando instalado de forma latente e, 

qualquer baixa nas condições imunológicas do hospedeiro, 

pode reativar a infecção. 

A infecção por Citomegalovírus durante a gravidez é a 

mais comum, está em segundo lugar como causa de defeitos 

mentais em alguns países, ficando atrás apenas da Síndrome 

de Down. Com isso, essa infecção pode afetar o embrião 

causando surdez neurossensorial, retardo no aparelho 

psicomotor, disacuidade visual, microcefalia, coriorretinite, 

calcificação periventricular, hipoacusia, espasticidade, 

epilepsia. 
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Varicela 

 

Quando uma mulher tem uma infecção por varicela 

durante as primeiras 20 semanas de gravidez, há uma chance 

de 2% que o bebê terá um grupo de defeitos chamado síndrome 

de varicela congênita, que inclui cicatrizes, defeitos de músculo 

e osso malformados e membros paralisados; tamanho pequeno 

da cabeça; cegueira; convulsões e retardo mental. Esta 

síndrome é raramente vista se a infecção ocorre após 20 

semanas de gravidez. 

 

Rubéola Congênita  

 

A síndrome da Rubéola congênita consiste em uma 

tríade caracterizada por cataratas, defeitos cardíacos, surdez 

sensorioneural. Existem diversas anomalias que são 

classificadas em três categorias: 

Temporárias: baixo peso quando nasce, 

hepatosplenomegalia, púrpura trombocitopenia, lesões ósseas, 

meningoencefalite, hepatite, anemia hemolítica, pneumonia, 

linfadenopatia. 

Permanentes: Surdez sensorioneural, defeitos cardíacos 

(estenose pulmonar periférica, estenose valvular pulmonar, 

duto arterioso patente, defeito no septo ventricular, defeitos 

oculares (retinopatia, cataratas, microftalmia, glaucoma, miopia 

severa); outros defeitos (microcefalia, diabetes mellitus, 

defeitos da tireóide, anormalidades dermatoglípticas. 

Desenvolvimento: Surdez sensorioneural, retardo 

mental, diabetes mellitus, patologias na tireoide. 

Os bebês que nascem com rubéola congênita, Fig. (2), 

podem transmitir a doença através das secreções respiratórias 
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e urina por cerca de um ano e, por isso, devem ser mantidos a 

distância de outras crianças que ainda não tenham sido 

vacinadas (COSTA et al., 2013). 

Isso é importante e porque as crianças só podem ser 

vacinadas após os 12 meses de vida, recebendo reforço da 

dose entre os quatro e os seis anos. Assim, se o bebê for 

diagnosticado com esta síndrome ele não pode frequentar a 

creche, nem a escolinha até completar um ano de idade ou até 

que os médicos consigam comprovar que ela já não é capaz de 

transmitir o vírus (COSTA et al., 2013). 

 

Figura 2. Criança portadora de rubéola congênita 

 
Fonte:http://alertasaude.com/colaboracoes/a-rubeola-o-sarampo-alemao/ 

 

Herpes simples 

 

A principal manifestação do herpes simplex, uma 

infecção causada por vírus, é a presença de pequenas 

vesículas agrupadas que podem aparecer em qualquer parte do 

corpo, Fig. (3), mas que em geral surgem nos lábios e nos 

genitais. Nos lábios, elas se localizam preferencialmente na 

área de transição entre a mucosa e a pele e de um lado só da 
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boca, embora na primeira infecção possam ocorrer quadros 

mais extensos. 

Em geral, a erupção dura em torno de sete a 10 dias e 

então o vírus entra em estado de dormência, permanecendo 

nos neurônios dos gânglios sensoriais. No indivíduo que já teve 

varicela, quando há comprometimento da imunidade por 

doenças, estresse ou medicamentos que baixam a resistência, 

o vírus pode ser reativado e causar o "cobreiro" e não a 

"catapora".A irrupção das lesões cutâneas é precedida por 

alguns sintomas locais como coceira, ardor, agulhadas, 

formigamento, mas em torno de uma semana o problema 

desaparece. 

Após a infecção, o vírus se aloja em estruturas do 

sistema nervoso chamadas gânglios sensoriais. Nestas 

estruturas o vírus permanece em estado de latência 

(dormência) por toda a vida. Quando as defesas do portador 

ficam comprometidas o vírus pode se multiplicar e voltar a se 

manifestar. Estresse, irradiação ultravioleta (sol), outras 

infecções virais, doenças e medicamentos que reduzem a 

defesa imunológica são condições capazes de reativar o herpes 

simplex. 

Sendo assim, o feto quase sempre é infectado com o 

vírus herpes simplex durante excreção viral do colo do útero ou 

do trato genital inferior. O vírus tanto pode invadir o útero, após 

as membranas terem sido rompidas, como feto pode entrar em 

contacto com o vírus durante o parto. Dessa maneira, a infecção 

de recém-nascido pode tomar uma das três formas: doença 

disseminada com a participação dos principais órgãos, infecção 

localizada (onde a participação se limita ao sistema nervoso 

central, olhos, pele ou mucosa) ou assintomática. 
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Sífilis Congênita 

 

Durante a segunda metade da gestação, quando a 

grávida nunca fez o tratamento para a sífilis ou quando 

começou o tratamento menos de quatro semanas antes do 

parto a sífilis congênita pode aparecer por meio da passagem 

da bactéria pela barreira placentária causando anormalidades 

para o desenvolvimento do bebê como a surdez e a cegueira, 

mas, também, pode ser responsável por problemas como 

aborto espontâneo, prematuridade ou baixo peso ao 

nascimento (BEHRMAN et al., 2009). 

Na maior parte dos casos os bebês nascem sem 

quaisquer sintomas de infecção pela sífilis, porém até aos dois 

anos de idade podem surgir sinais precoces como algumas 

manchas brancas e vermelhas com descamação da derme, 

pele muito amarelada, coriza com secreções avermelhadas, 

alterações visuais e dificuldade para aumentar de peso. 

Após o segundo ano de vida podem, ainda, surgir 

sintomas mais graves como alterações nos ossos e dificuldade 

para aprender, caracterizando a sífilis congênita tardia. Assim, 

a forma que existe para evitar a sífilis congênita é a precaução, 

ou seja, é importante que a grávida faça todas as consultas de 

pré-natal, onde são feitos exames de sangue importantes para 

identificar possíveis infecções que podem afetar o bebê durante 

a gestação (SONDA et al., 2013). 

Acredita-se que o feto não pode ser infectado com sífilis 

no início da gravidez porque uma camada citotrofoblástica de 

células nas vilosidades coriônicas da placenta impede que o 

espiroquete passe de sangue materno para fetal. Esta camada 

celular desaparece no sexto mês.  
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Uma vez que o espiroqueta geralmente não atinge o 

conceito durante o primeiro trimestre, geralmente não é uma 

causa de aborto. No entanto, tem havido um relato de 

endometrite sifilítica causando aborto no primeiro trimestre 

como uma potencial causa infecciosa de morbidade fetal no 

início da gestação. 

 

Zika Vírus 

 

Enquadrado como um Flavivírus, transmitido pelo 

mosquito Aedes aegypti que também transmite outras duas 

doenças: a dengue e a chikungunya, a doença nunca trouxe 

maiores complicações a quem foi infectado. Porém, no ano de 

2015 segundo relatório do Ministério da Saúde, houve indícios 

da relação entre o Zika Vírus e a microcefalia congênita, que é 

quando a gestante é infectada e contamina o feto, afetando o 

desenvolvimento do cérebro e do crânio do bebê (NUNES et al., 

2016). 

É importante registrar a evolução do desenvolver do 

vírus, sendo primeiramente isolado em Uganda, no ano de 

1947, na Floresta Zika, o que sucedeu a denominação. 

Passando uma média de 62 anos (até 2013) sem muito 

destaque (ficando com evidências sorológicas em humanos nos 

países como Tanzânia, Egito, Serra Leoa, Índia, Malásia, 

Filipinas, Tailândia, Vietnã, Indonésia, entre outros), em 2014, 

na Ilha de Páscoa, identificou-se novamente a Zika (AGÊNCIA 

BRASIL, 2006). 

É tanto que, em países como Canadá, Alemanha, Itália, 

Japão, Estados Unidos e Austrália têm casos recentes de Zika 

Vírus, de forma “importada”, ou seja, pessoas que foram 

infectadas em outros países e que retornaram aos seus locais 
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de origem, vão levando consigo a doença, pois os sintomas da 

doença normalmente se apresentam no indivíduo após 10 dias 

da picada do mosquito, e sua fase aguda dura de quatro a sete 

dias. 

Tem-se a hipótese de que o vírus Zika pode ser 

transmitido da gestante para o feto, mas ainda não foi 

confirmada. A falta de evidências científicas quanto a isso faz 

com que a transmissão do vírus da mãe para o bebê ainda seja 

vista como uma suspeita, e não uma constatação. 

 Contudo, o vírus Zika já foi encontrado no líquido 

amniótico, assim como no cérebro de fetos, mas os estudos 

ainda são recentes e foram feitos em poucas crianças, o que 

torna uma incógnita esse tipo de transmissão, assim como se 

ela pode ocorrer em todos os casos (NUNES et al., 2016). 

Relacionando o vírus a um comprometimento nervoso do 

embrião, a microcefalia é uma condição em que a cabeça da 

pessoa apresenta um tamanho menor, Fig. (3), do que o 

tamanho médio da cabeça de crianças do mesmo sexo e faixa 

etária. Essa condição se dá devido ao crescimento insuficiente 

do cérebro durante a gravidez, ou após o nascimento do bebê. 

Pelo número de casos de microcefalia ter crescido junto 

do surto do vírus Zika, há a suspeita de que os dois fatos 

estejam ligados pois ainda foi possível analisar que muitas 

mães que deram à luz a crianças com microcefalia, 

apresentaram manchas vermelhas no corpo, associada a um 

quadro de febre, no início da gestação, sendo, essas duas 

características, sintomas da infecção do vírus Zika (PINTO 

JUNIOR et al., 2015).. 

Além disso, geralmente os bebês que nascem com 

microcefalia apresentam características físicas parecidas. 

Dessa maneira, pelos bebês recentemente nascidos no Brasil 
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com microcefalia terem apresentados fisionomias parecidas, a 

suspeita de que o contágio do Zika vírus está relacionado aos 

casos de microcefalia aumentou (PINTO JUNIOR et al., 2015). 

 

Figura 3. Criança com microcefalia. 

 
Fonte:http://www.valtervieira.com.br/noticia/brasil/52608/governo-priorizara-

no-minha-casa-familia-de-crianca-com-microcefalia 
 

Fungos afetando o Sistema Nervoso 

 

Entre as micoses existentes, a 

granulomatosecriptocócica é a que mais comumente gera 

agravos ao sistema nervoso. Os casos relatados pelo 

acometimento da mesma ainda são poucos (cerca de 80) 

devido à semelhança sintomatológica com a tuberculose ou a 

lues.  

Em 50% dos casos relatados a infecção pela levedura 

possuía localização meníngea, sendo a inflamação quase 

sempre localizada, com pequenos cistos ou granulomas. A 

infecção meníngea acarreta, por contiguidade, a área 
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superficial da cortiça cerebral gerando sintomas 

sintomatológicos de meningo-encefalite. No entanto, raros 

grandes granulomas podem chegar a produzir sintomatologia 

de tumor intracraniano. No que se refere aos sintomas em si, 

nas formas meníngeas, o fator inicial perceptível é a cefaleia, a 

qual passa a se intensificar cada vez mais acompanhada de 

vômitos e rigidez de nuca. Já quando ocorre lesão encefálica, 

observa-se distúrbios psíquicos, paralisias e paresias ou outros 

sintomas focais. Além disso, em alguns casos podem ocorrer 

sinais de hipertensão intracraniana (LACAZ, 1945). 

 

Radiação 

 

A radiação ionizante é uma onda eletromagnética, que 

interage com a matéria, transferindo sua energia aos elétrons 

de seus átomos. Segundo Santos (2008), a radiação ionizante, 

ao atingir o tecido, age sobre os átomos e moléculas, 

provocando sua divisão em íons, isto é, átomos ou grupos de 

átomos com sinais elétricos contrários, o que significa que os 

tecidos podem sofrer alterações em sua estrutura química. No 

organismo humano essa ação ionizante age prioritariamente 

sobre os cromossomos com rupturas, perda ou com 

recombinações anormais, e seus efeitos manifestam-se durante 

a divisão celular, causando assim a evolução anormal ou a 

morte celular (WILLIAMS, 2010).  

Assim, existem categorias de efeitos que a radiação 

pode causar como os efeitos determinísticos, estocásticos e 

aqueles teratogênicos e hereditários. Para Savarego e Damas 

(2007), quando um organismo recebe repetidas doses de 

radiação, a parte que não foi regenerada pode ter os seus 

danos aumentados, e o mais importante ocorre no DNA. 
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Também segundo a portaria 453, em seu item (4.29), 

requisitos específicos para, radiodiagnostico médico, 

procedimentos de trabalho, onde descreve que deve ser evitada 

a realização de exames radiológicos com exposição do 

abdômen ou pelve de mulheres grávidas ou que possam estar 

grávidas, a menos que existam fortes indicações clínicas. 

O embrião em desenvolvimento também é composto de 

células que se dividem rapidamente. No sistema nervoso essas 

células são chamadas de neuroblasto, que irão desempenhar 

um papel fundamento na formação de estruturas do sistema 

nervoso central e periférica. Assim, um embrião sofre serias 

consequências com a exposição aos raios-x. De acordo com 

Savarego e Damas (2007), os efeitos são uma consequência 

genética da exposição à radiação, pois ele é observado após o 

nascimento, embora tenha ocorrido na fase embrionário-fetal. 

Os efeitos intrauterinos envolvem a produção de malformações 

em embriões que se encontram em desenvolvimento.  

O embrião é mais suscetível aos efeitos da radiação 

durante a organogênese (duas a oito semanas após a 

concepção) e no período fetal precoce (9 a 15 semanas após a 

concepção). Durante a organogênese, está acontecendo a 

formação do sistema neroso a partir do tubo neural. Os efeitos 

da exposição podem ser teratogênicos, carcinogênicos ou 

mutagênicos e estão diretamente relacionados com o nível de 

exposição à radiação. Estimativas de risco para efeitos 

teratogênicos (não cancerosos) e carcinogênicos foram 

calculadas em bombas atômicas e sobreviventes nucleares, 

uso precoce da imagem diagnóstica em mulheres grávidas e 

estudos em animais. 
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Os efeitos teratogênicos ocasionados pela radiação 

variam de acordo com a dose da radiação e a quantidade de 

semanas do embrião que podemos dividir em fases, Fig. (4),: 

 

Figura 4. Fases e efeitos da radiação 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Na primeira fase, os embriões que foram expostos e 

conseguem se implantar no endométrio tem seu 

desenvolvimento normal, igual a um que não foi exposto à 

radiação, esse efeito é conhecido como “tudo ou nada”. E, na 

ultima fase, um embrião de termo tem risco de morte apenas 

quando é exposto a uma dose de radiação de 200 Gy. 

 

Riscos da radiação ionizante durante a gravidez 

 

O embrião é mais suscetível aos efeitos da radiação 

durante a organogênese (duas a sete semanas após a 

concepção) e no período fetal precoce (8 a 15 semanas após a 

concepção). Os efeitos da exposição podem ser teratogênicos, 
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carcinogênicos ou mutagênicos e estão diretamente 

relacionados com o nível de exposição à radiação. Estimativas 

de risco para efeitos teratogênicos (não cancerosos) e 

carcinogênicos foram calculadas em bombas atômicas e 

sobreviventes nucleares, uso precoce da imagem diagnóstica 

em mulheres grávidas e estudos em animais. 

 

Dessa maneira, quando uma radiação ionizante atinge 

uma célula animal, ela quebra as ligações químicas dentro das 

moléculas e constitui novas ligações. O grau do dano sofrido 

pela célula por essas mudanças dependerá de quais moléculas 

foram alteradas e da natureza destas alterações, pois os danos 

acumulados no DNA celular, por exemplo, podem causar 

câncer. 

 

4 CONCLUSÕES  

  

As drogas facilmente ultrapassam barreiras dentro do 

organismo humano. A barreira hematoencefálica é uma delas, 

por exemplo. Dessa mesma forma, também podem cruzar 

facilmente a barreira placentária, uma membrana que separa o 

sangue da mãe do sangue do bebê. Devido à imaturidade 

metabólica da criança ou do feto, cada impacto de efeitos que 

a mãe recebe transmite aos bebês múltiplos impactos. Por isso, 

é importante a administração correta e o acompanhamento 

médico para ingestão dos medicamentos, pois os embriões 

recebem as consequências, das escolhas maternas, muito mais 

intensas. Faz-se necessário, também, que as futuras mães 

comecem a fazer o pré-natal assim que tiverem a gravidez 

confirmada ou antes de completarem três meses de gestação, 

pois alguns exames feitos durante o pré-natal são importantes 
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para detectar problemas, como doenças que possam afetar a 

criança ou o seu desenvolvimento no útero. 
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RESUMO: O ZIKA VÍRUS (ZIKV) é um arbovírus integrante da 
família Flaviridae e do gênero Flavivírus que apresenta o RNA 
de cadeia simples como seu material genético. Ele é transmitido 
principalmente através de um vetor, um artrópode hematófago, 
no entanto também pode ser passado de forma direta de 
pessoa para pessoa através do ato sexual, da amamentação ou 
por via perinatal, segundo relato de casos.A maioria dos 
indivíduos infectados pelo ZIKV são assintomáticas, no entanto 
uma minoria pode apresentar sintomas que podem durar de 
poucos dias até uma semana. Ademais, foi notificado alguns 
casos de Guillain-Barré pós surto de ZIKV. O estudo realizado 
tem o objetivo de agrupar informações acerca do vírus Zika, 
incluindo sua origem, estrutura, transmissão, vetor, doença 
causada e a relação entre ela e as más-formações congênitas 
que afetam os recém-nascidos. Para tanto utiliza um referencial 
baseado na pesquisa bibliográfica exploratória, por meio das 
bases de dados Scielo e Pubmed, tendo como recorte temporal 
os anos de 2015 e 2016, selecionado, assim, após análise 
qualitativa um total de 13 artigos publicados em Português ou 
Inglês. A partir disso, foi encontrado alterações embriológicas 
neurológicas e oftálmicas em recém-nascidos diagnosticados 
com microcefalia, notificados a partir de estudo de casos. Logo, 
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torna-se imprescindível a prevenção da transmissão do Virus, 
sobretudo, em gestantes, evitando possíveis alterações em 
recém-nascidos. 
Palavras-chave:Zika vírus. Alterações embriológicas. 

Microcefalia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O vírus Zika (ZIKV) pertence à família Flaviridae e ao 

gênero Flavivírus, sendo, por isso, semelhante do ponto de 

vista evolutivo à outros arbovírus causadores de doenças, nas 

quais o mosquito é o vetor, como o vírus da dengue, da febre-

amarela e do Nilo Ocidental. Trata-sedeum vírus com genoma 

de ácido ribonucleico (RNA) de cadeia simples com polaridade 

positiva e possivelmente de estrutura parecida com os demais 

flavivírus, isto é, possui um invólucro viral lipídico com proteínas 

de superfície (designadas E e M) acopladas (PINTO JÚNIOR et 

al., 2015). 

Esse vírus apresenta duas regiões não-codificantes e 

uma longa fase de leitura, a qual codifica uma poliproteína. 

Essa, por sua vez, é clivada por proteases da célula hospedeira 

para formar proteína C do capsídeo, o precursor de membrana 

(prM), a proteína E do envelope e sete proteínas não 

estruturais, denominadas N1 a N7. A proteína E do envelope é 

o principal determinante antigênico, ou seja, a principal porta de 

entrada do vírus, que tem como função a ligação e a fusão da 

membrana à célula infectada (NUNES et al., 2016).  

Segundo Nunes e colaboradores (2016), o RNA viral é 

transcrito e traduzido para sua replicação a partir da exposição 

acídica nos lisossomos e consequente fusão entre o envolope 

do vírus e as membranas celulares. Dessa maneira, ocorre a 

constituição de novas partículas virais.  
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O vírus Zika foi destacado a partir de uma amostra de 

soro de um macaco da espécie Rhesus que estava servindo de 

objeto de estudo vigilância da febre-amarela em 1947 em 

Uganda, na floresta de Zika, motivo pelo qual denominaram o 

vírus com o nome da floresta. Provavelmente, esse vírus surgiu 

nesta região em torno de 1920, dando origem a duas linhagens, 

a primeira é africana – possivelmente sendo subdividida em 

duas – a outra é asiática que surgiu a partir da migração do 

agente etiológico na década de 1940. Essa última originou os 

casos de transmissão autóctone que foram registrados no Brasil 

(PINTO JUNIOR et al, 2015). 

A transmissão do ZIKV geralmente ocorre por meio de 

mosquitos da família Culicidae e do gênero Aedes, em especial 

o Aedes aegypti, responsável pela transmissão em ambiente 

urbano (FREITAS et al, 2016). Já em ambiente rural a 

transmissão acontece pelo Aedes albopictus. Em ambas as 

espécies o vírus aloja-se em suas glândulas salivares, onde ele 

se multiplica sem afetar o inseto e permanece durante todo o 

seu ciclo de vida (NUNES et al, 2016). 

De acordo com Freitas et al. (2016), os referidos 

artrópodes hematófogos transmitem o vírus para os animais 

reservatórios através de sua picada quando estão 

contaminados. A transmissão inter-humana direta 

provavelmente se dá por relação sexual, sendo também 

registrado transmissão perinatal de arbovírus como o vírus da 

dengue (DENV), da chikungunya, do Nilo Ocidental e da Febre-

amarela. Tem sido relatado, também, transmissão de DENV e 

vírus do Nilo Ocidental por meio do aleitamento materno. Há 

ainda algumas evidências de transmissão de ZIKV através de 

leito materno e de transmissão perinatal. 

Segundo Nunes et al. (2016), os primeiros casos de 

infecção do ZIKV em humanos foram descritos na Nigéria e na 
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Tanzânia respectivamente em 1952 e 1954. O vírus se 

disseminou posteriormente para o continente asiático e 

acomunidade internacional somente passou a reconhecer o 

potencial epidêmico do vírus Zika a partir de 2005 e sobretudo 

após o surto de 2007 na Micronésia (ilha Yapno Pacífico) e o de 

2012/2013 na Polinésia Francesa. 

Em fevereiro de 2014 foram reportados, pela primeira 

vez nas Américas, casos da doença na Ilha de Páscoa (território 

Chileno no Oceano Pacífico), provavelmente associado ao 

surto na Micronésia e na Polinésia Francesa. Em 2015 foi 

confirmada a circulação do vírus na região Nordeste do Brasila 

partir de isolamento viral em casos suspeitos de dengue 

(PINTO JUNIOR et al, 2015). 

Segundo ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS, 

2015), em outubro de 2015 foi confirmado casos de transmissão 

autóctone do vírus zika em 14 estados brasileiros: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Roraima e São Paulo.  

O Estado da Bahia foi pioneiro na identificação do vírus 

Zika em abril de 2015 por meio da técnica de RT-

PCR,realizadas por pesquisadores da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), em oito amostras, essas de origem da região de 

Camaçari/BA. Em seguida, a Fiocruz/PR e o Instituto Adolfo 

Lutz/SP identificaram no total nove casos provenientes de 

Natal/RN e Sumaré/SP, respectivamente. Os casos foram 

ratificados pelo Instituto Evandro Chagas/SVS/MS, referência 

nacional (BRASIL, 2016). 

Segundo Boletim Epidemiológico nº 34 do Ministério da 

Saúde (MS),foi notificado, até Setembro de 2016, 200.465 

casos de febre pelo ZIKV, doença de notificação compulsória 

no País. Dentre as regiões, a maior incidência se encontra na 
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região Sudeste (83.151), seguido pelo Nordeste (74.190), 

Centro-Oeste (29.875), Norte (11.928) e, por fim, Sul (1.321). 

Em relação às gestantes, foram registrados 16.473 possíveis 

casos. 

Ainda em 2016, conforme MS, foram confirmados 

laboratorialmente 3 óbitos por ZIKV, sendo 2 no Rio de Janeiro 

e 1 no Espírito Santo. 

Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo ZIKV são 

assintomáticas, no entanto quando presentes, os sintomas 

podem durar de poucos dias até uma semana (NUNES et al, 

2016). Entre os sintomas mais frequentes pode-se enfatizar a 

febre, hiperemia conjuntival, enxantemamaculopapular, 

seguido de mialgia e/ou artralgia, dor retrorbital, edema de 

extremidades e um pouco menos frequente presença de 

linfadenopatia (BRASIL, 2015). 

Conforme dados de surtos anteriores, formas graves da 

doença são raras, razão pela qual é atípico ocorrerem 

hospitalizações e óbitos. Deve-se suspeitar do diagnóstico de 

Zika quando dois ou mais sintomas (incluindo febre, rash, 

artralgia ou conjuntivite) estão presentes durante ou no período 

de até duas semanas de estada em área endêmica pelo vírus 

(NUNES et al, 2016). 

O período de incubação após a picada do mosquito varia 

entre 3 a 12 dias. Geralmente a febre é baixa, porém já houve 

relato de febre em torno de 39ºC. Podem, ainda, ocorrer outros 

sinais e sintomas, tais como anorexia, prurido, náuseas, 

vômitos e vertigem (PINTO JÚNIOR et al, 2015). 

De acordo com o mesmo autor, o diagnóstico de ZIKV 

pode ser realizado através de RT-PCR(avaliação de RNA viral) 

extraído preferencialmente até o sexto dia de doença e direto 

do soro do doente. Ademais, pode ser encontrado a partir do 

terceiro dia de doença anticorpos IgM, devendo ser 
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pesquisados no soro agudo e covalescente a presença de 

anticorpos IgG. 

Conforme Freitas et al. (2016), há dificuldade na 

identificação do número de casos reportados no Brasil devido a 

falta de avaliação comercial do teste sorológico. Isso dificulta, 

também, o diagnóstico diferencial, principalmente em regiões 

que há incidência concomitante de outros arbovírus como 

DENV e Chikungunya. 

De acordo com Pinto Júnior et al (2015), apesar de ser 

considerada uma doença com evolução benigna, no Brasil têm 

se registrado muitos casos de Síndrome de Guillain-Barré 

(SGB) que surgiram após o desenvolvimento do quadro clínico 

da infecção. Essa associação de ambas doenças ainda carece 

de comprovação por meio de estudos analíticos.  

CosoanteSalge et al (2016), há também outra importante 

associação, cogitada primeiramente pelo Brasil, que analisou a 

ligação numérica entre a má-formação congênita, a doença da 

mãe e o ambiente frequentado pela grávida, relacionando, 

assim, a ocorrência de microcefalia em recém-nascidos e a 

contaminação da placenta pelo ZIKV. 

Por meio da implantação de uma força tarefa nacional foi 

possível estudar os primeiros 35 casos de neonatos com 

microcefalia de oito estados brasileiros que foram notificados de 

agosto a outubro de 2015. Em todos eles as mães residiam ou 

visitaram áreas infectadas pelo vírus durante a gestação, 25 

(71%) dos recém-nascidos revelaram microcefalia severa, 17 

(49%) eram portadores de uma anormalidade neurológica, e 27 

que realizaram exames de neuro-imagem apresentaram 

anormalidades. Nenhum deles apresentavam ligação com 

exames sorológicos positivos para outros processos infecciosos 

(sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes 
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simples), ou perfil genético familiar alterado (SALGE et al, 

2016). 

A má formação congênita dos recém-nascidos resultante 

da infecção pelo vírus da Zika pode ser resultado de uma 

inflamação na placenta que interrompe a produção de 

neuropeptídios e fatores de crescimento necessários para o 

cérebro normal em desenvolvimento. Desse modo, a resposta 

da placenta a sinais de perigo afetará no desenvovimento fetal 

(MOR, 2016). 

Também, foi observado em crianças nascidas com 

microcefalia, após o surto de ZIKV, pigmentação macular e 

foveal, perda reflexiva, atrofia neurorretiniana, bem como 

alterações oculares fundoscópicas na região macular 

(VENTURA et al, 2016). 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como 

objetivo buscar evidências disponíveis na literatura acerca do 

ZIKV a fim de identificar, analisar, reunir e sintetizar as 

alterações embriológicas causadas pelo Zika vírus.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho tem como finalidade o ato de 

indagar, de buscar e de integrar informações acerca das causas 

e consequências da doença causada pelo zika vírus entre os 

recém-nascidos. Para tanto utiliza um referencial baseado na 

pesquisa bibliográfica exploratória, através da qual realiza um 

levantamento utilizando base de dados nacionais e 

estrangeiras, detectando consensos e polêmicas na literatura 

daqueles que já pesquisaram o assunto.  

Com esta finalidade foi efetuada uma revisão das 

publicações na área de saúde através de artigos nas bases de 

dados da Scielo ePubmed, tendo como acesso os meses de 
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outubro e novembro de 2016. Os artigos foram selecionados, 

devido à sua publicação recente, visto que o tema a ser tratado 

é muito novo, logo as últimas pesquisas são mais confiáveis.  

O período dos artigos para pesquisa foi de 2015 a 2016. 

Este recorte temporal foi operado devido ao fato de nesse 

período a doença em estudo se mostra como um grande risco 

para a população, sobretudo para os recém-nascidos gerados 

após o surto de ZIKV, sendo, portanto, um problema de saúde 

pública.  

Foi utilizado um total de 13 artigos, sendo três em forma 

de boletim informativo do Estado com conteúdo acerca do 

quadro epidemiológico. Estes foram submetidos a uma primeira 

leitura, para que houvesse uma compreensão global dos 

estudos e para caracterizá-los quanto ao ano de publicação, 

método utilizado e país em que foram realizados. 

 Em seguida, foi feita uma análise qualitativa do 

conteúdo. Foram escolhidos apenas aqueles cujo texto 

completo estava disponível, os quais haviam sido publicados 

em português ou em inglês e que apresentavam descritores 

como doenças e anormalidades congênitas, infecções por 

arbovírus, infecções pelo zika vírus, microcefalia, infecções 

oculares virais, sintomas do ZIKV. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Defeitos ao recém-nascido devido infecção viral não é 

exclusivo ao Zika vírus. Tem-se conhecimento há muitos anos 

do vírus da Rubeola e Citomegalovírus (CMV), por exemplo, 

que representam um risco durante a gravidez. A importância 

desses vírus são bem estabelecidas, uma vez que possui a 

capacidade de atravessar a placenta e infectar o feto, afetando, 

com isso, o seu desenvolvimento normal. Contudo, há muitos 
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outros vírus que não atravessam a placenta e, portanto, não 

atigem o feto, mas eles desencadeiam uma resposta 

inflamatória na mãe e na placenta (MOR, 2016). 

De acordo com Mor (2016), durante a gravidez normal, a 

placenta tem a capacidade de produzir e secretar moléculas 

que irão influenciar o desenvolvimento fetal. Isso é ainda mais 

crítico durante o primeiro trimestre, quando grande parte dos 

fatores de crescimento pode vir da placenta, porque o fluxo 

sanguíneo materno para a placenta só começa a partir da 10ª 

semana de gestação. 

O desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) 

inicia-se na fase de gastrulação por volta do 14º dia 

embrionário. Nessa fase ocorre um espessamento da 

membrana ectodérmica que dará origem a placa neural. A partir 

daí dois grandes processos vão seguir de forma sequencial, a 

formação do tubo neural e o desenvolvimento do prosencéfalo 

(NUNES et al, 2016). 

A microcefalia é definida como um desenvolvimento 

anormal do cérebro. Ela é caracterizada por um perímetro 

cefálico inferior para o esperado para a idade e sexo. 

Atualmente, o MS considera Recém-nascido (RN) com 

microcefalia quando este possui um perímetro cefálico para 

meninos inferior a 31,9 e para meninas 31,5 cm (BRASIL, 

2016). 

Em relação ao ZIKV, foi observado por meio de médicos 

do nordeste brasileiro um súbito aumento na incidência de 

crianças microcefálicas após a entrada do Vírus no País. Assim, 

foi proposto uma possível relação entre infecção intrauterina 

pelo Zika vírus e microcefalia. Entretanto, essa relação de 

causa e efeito ainda necessita ser comprovada. O certo é que 

a entrada do vírus no SNC, onde ocorre a quebra da proteção 
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da barreira hematoencefálica, já foi previamente demonstrado 

em experimentos com animais (NUNES et al, 2016). 

No Brasil, foram descritos os primeiros dois casos de 

microcefalia em RN relacionados ao ZIKV. No estado da 

Paraíba, duas gestantes que apresentaram sintomas 

relacionados à infecção por vírus Zika tiveram diagnóstico fetal 

de microcefalia através de ultrassonografia. Além disso, o 

líquido amniótico das gestantes foram analisados sendo 

detectado a presença de RNA viral do ZIKV por meio da técnica 

de RT-PCR em ambos os casos (SALGE et al, 2016). 

No Brasil foram confirmados 1.749 casos de microcefalia 

e outras alterações do sistema nervoso, até julho de 2016. 

Desse total de casos confirmados, 272 tiveram confirmação por 

critério laboratorial específico para o vírus Zika. Embora, o MS 

ressalta que isso não representa, adequadamente, a relação de 

microcefalia com o vírus, uma vez que o MS considera que a 

maior parte das mães que tiveram bebês diagnosticados com 

microcefalia foram infectadas pelo ZIKV (BRASIL, 2016). 

Em específico no estado da Paraíba, até julho de 2016, 

encontrava-se 249 casos de microcefalia e/ou malformações, 

sugestivos de infecção congênita, em investigação. Além disso, 

155 casos referidos já foram confirmados (BRASIL, 2016). 

A infecção das gestantes pelo ZIKV pode ocorrer em 

qualquer trimestre gestacional. Além disso, não existe 

evidências que esse grupo seja mais susceptível à infecção 

pelo ZIKV ou que elas apresentem maior gravidade quando 

contraem a infecção nesse período (SALGE et al, 2016). 

Em estudo realizado em 13 casos de microcefalia (Tab. 

(1)) todos os pacientes apresentaram desproporção 

craneofacial com microcefalia (Fig. (1)), tinham crânios com 

aspecto de telescópio com a substituição dos ossos, sobretudo, 

na região frontal e occipital. A porção craniana anterior mostrou 
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uma forma de diamante. Além disso foi encontrado em todos os 

casos manto cortical significativamente diminuído e substância 

branca juntamente com hipoplasia do corpo caloso, além de 

lisencefalia, aumento do espaço subaracnóideo e, na maioria 

dos casos, houve calcificações grosseiras envolvendo a 

transição cortical subcortical e gânglios basais, onde um caso 

apresentou calcificação na região periventricular. Ainda, 8 

casos apresentaram aumento do plexo coróide e 5 pacientes 

septação intraventricular (CAVALHEIRO et al, 2016). 

 
Figura 1. Crânio MRI com desproporção craneofacial, aumento 
do espaço subaracnóideo, e hipoplasia do corpo caloso. O 
tronco cerebral, cerebelo e medula espinal estão preservados. 

 
Fonte: CAVALHEIRO et al. 2016. 
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Tabela 1. Achados neuroradiológicos em 13 casos de 
microcefalia, provavelmente secundário a infecção por Zika 
vírus 

 
Características radiológicas 

Número 
de 

casos 
(13) 

Desproporção craneofacial 
(microcefalia) 

13 

Crânio telescópico com substituição 
de ossos 

13 

Diminuição do manto cerebral 13 

Aumento do espaço subaracnóideo 13 

Lisencefalia 13 

Ventriculomegalia 13 

Hipoplasia do corpo caloso 13 

Calcificações grosseiras envolvendo 
a transição cortical subcortical e 
gânglios basais 

12 

Aumento do plexo coróide 8 

Septação intraventricular 5 

Calcificação periventricular 1 

Atrofia do tronco cerebral 0 

Atrofia cerebelar 0 

Atrofia espinal 0 

Esquizencefalia 0 

Fonte: Adaptado de Cavalheiro et al, 2016 

 

Outro estudo, conforme Aragão et al (2016),apresentou 

seis de 23 crianças com teste positivo para anticorpos IgM do 

ZIKV no fluido cerebroespinal. Essas apresentaram 

calcificações em RMN e TC em regiões específicas, tal como, 

junção entre o córtex e substância branca subcortical, 

associada com malformações do desenvolvimento cortical. As 



ALTERAÇÕES EMBRIOLÓGICAS PROVOCADAS PELO ZIKA VÍRUS 

384 
 

calcificações se expõe de maneira mais puntiforme, entretanto, 

em alguns casos, calcificações de maneira linear ou mesmo 

grosseira também estão presentes. 

Foi, também, observado que o lobo frontal em todas as 

crianças estava entre os lobos mais afetados. Além disso, foi 

relatado outras malformações, como hemimegaloencefalia, 

substância cinzenta heterotópicaperiventricular, 

ventriculomegalia, aumento da cisterna magna, anormalidades 

do corpo caloso (hipoplasia ou hipoagenesia), hipoplasia 

cerebelar e tronco cerebral, e aumento do espaço 

subaracnóideo supratentorial (ARAGÃO et al, 2016). 

De acordo com Ventura et al. (2016), foi observado, 

ainda, achados oftálmicos em três crianças com diagnóstico de 

microcefalia no período posterior ao surto de ZIKV no Brasil. 

Estas crianças apresentaram calcificações cerebrais por meio 

de Tomografia Computadorizada (TC) e presumível infecção 

intrauterina de ZIKV. Uma das mães relatou exantema 

maculopapulare artralgia durante o primeiro trimestre. 

Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, sífilis, 

e HIV foram descartados em todos os casos maternos e infantis 

referidos, seguindo, assim, os critérios do MS para infecção 

vertical do vírus Zika. 

Mães e filhos tiveram examinação ocular por meio de 

biomicroscopia e fundoscopia. As mães não tinham lesões 

oculares, porém as crianças tinham alteração ocular unilateral 

envolvendo, exclusivamente, a região macular. Todas as três 

crianças apresentavam pigmentação macular grosseira e perda 

do reflexo foveal. Embora, uma dessas crianças apresentava, 

ainda, uma atrofia neuroretinal macular (Fig. 2) bem definida 

(VENTURA et al, 2016). 
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Figura 2. Atrofia severa neuroretinal macular em criança com 
microcefalia 

 
Fonte: VENTURA et al., 2016. 

 

Na tabela (2) encontra-se reunida as alterações 

encontradas em artigos científicos, os quais obedeciam os 

critérios de inclusão da presente pesquisa. 

 

Tabela 2. Alterações embriológicas em crianças com 
microcefalia, possivelmente secundário ao vírus Zika 

Características 

Diminuição do perímetro cefálico 
(microcefalia) 
Zonas de calcificação cerebral 

Hemimegaloencefalia 

Ventriculomegalia 

Substância cinzenta 
heterotópicaperiventricular 
Aumento da cisterna magna 

Hipoplasia ou hipoagenesia do corpo 
caloso 
Aumento do espaço subaracnóideo 
supratentorial 
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Hipoplasia cerebelar e tronco cerebral 

Aumento do plexo coróide 

Septação intraventricular 

Atrofia neurorretinal macular 

Pigmentação macular grosseira 

Perda do reflexo foveal 

Fonte: Adaptado de VENTURA et al; ARAGÃO et al; CAVALHEIRO et al. 
2016 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir do exposto, pode-se relacionar os casos de 

microcefalia e a contaminação da placenta pelo vírus Zika. Além 

disso, há relato de casos em todos os estados do País mais 

Distrito Federal e acompanhado de possíveis complicações, 

fato que amplifica a magnitude do problema e incita discussões 

sobre ações preventivas para combate à transmissão da vírus, 

bem como as tentativas de eliminação dos vetores e o uso de 

repelentes, principalmente, para mulheres grávidas.  

Sob essa ótica, vale destacar as alterações causadas 

pelo vírus, isto é, as variações anormais neurológicas e 

oftalmáticas as quais afetam o desenvolvimento adequado do 

feto. Tais alterações deixam sequelas que podem interferir 

diretamente no convívio social, a longo prazo, dos indivíduos 

afetados pelo ZIKV. 

No Brasil, visto a grande amplitude desse problema, há 

a necessidade de maior mobilização científica, política e social. 

Tal circunstância tem o propósito de minimizar a seriedade 

dessas dificuldades no tocante à transmissão e aos tratamentos 

relevantes às mulheres grávidas no pré-natal e aos recém-

nascidos que tiveram sequelas relacionadas ao ZIKV. Portanto, 

essa conjuntura representa um caso de Saúde Pública. 
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Diante disso, a relação entre os casos de microcefalia e 

a epidemia de vírus Zika, bem como suas possíveis 

complicações, gera a necessidade de esforços da comunidade 

científica no tocante ao aumento de pesquisas, tal como estudo 

de casos supracitados. Com isso, pode-se ter maior 

conhecimento acerca da ação do ZIKV no organismo humano, 

bem como suas ações tanto no organismo materno, quanto no 

fetal.  
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RESUMO: O direito a saúde no Brasil está previsto no artigo 6º 
da Carta Magna de 1988, estando elencado, portanto, no rol de 
direitos socais. Com isso, a Constituição da República 
Federativa do Brasil abarcou a Saúde como sendo obrigação 
do Estado, em compromisso e efetividade. Tal panorama 
possibilitou a criação de inúmeras leis infraconstitucionais que 
têm por objetivo assegurar e promover a saúde para todos. As 
leis anti-tabágicas, por exemplo, visam diminuir a morbidade 
causada pelo uso do cigarro que cresce de forma vertiginosa 
todos os anos, restringindo publicidade e locais de utilização de 
tais produtos. O Brasil foi e a ainda é um dos principais 
precursores nos projetos de combate a epidemia tabágica, tanto 
no sentido normativo quanto nas ações de saúde foram 
promovidas pelos governos desde a década de 80. No inicio do 
século XXI, por exemplo, o país foi um dos principais atores na 
formulação da convenção-quadro para o controle do tabaco, 
documento de cooperação internacional que visava o combate 
as morbidades causadas pelo cigarro. Varias leis surgiram nos 
país após a ratificação desse tratado e regulamentação desse 
tratado. Destarte, as leis anti-tabágicas objetivam promover, 

mailto:clesiapachu@hotmail.com
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além da diminuição da quantidade de mortes causadas pelos 
derivados do tabaco, ambientes saudáveis para todos.  
Palavras-chave: Cigarro. Ambientes. Leis. 
 

1 INTRODUÇÃO 

      O artigo 6º da Carta Magna de 1988 apresenta o rol de 

direitos socais incluindo o direito à saúde. Neste direito, o 

tabagismo se apresenta como importante problema de saúde 

pública da espécie humana, ocupando, o fumo ativo, a 1ª causa 

prevenível de morte no mundo. 

   A Organização Mundial de Saúde afirma ser o tabagismo uma 

pandemia, em vista causar a morte, no mundo, de cinco milhões 

de pessoas, por ano, em resposta as doenças promovidas pelo 

tabaco. Tal dado corresponde a cerca de seis mortes a cada 

segundo. Da totalidade de mortes ocorridas, quatro milhões são 

do sexo masculino e um milhão do sexo feminino. Estima-se 

que no ano de 2025, serão 10 milhões de mortes decorrentes 

do uso do tabaco, se não houver mudança nas prevalências 

atuais de tabagismo. 

     O cigarro mata mais que a soma de outras causas evitáveis 

de morte como a cocaína, heroína, álcool, incêndios, suicídios 

e AIDS, nos países desenvolvidos. Não se pode esquecer que 

2/3 da população está em países pobres e, nesses, a fome e a 

desnutrição são a principal causa de morte também evitável 

(SELLING, 2009)  

     A presente pesquisa qualitativa descritiva teve como fonte 

de dados a legislação brasileira e internacional acerca do 

consumo de cigarros como desafio da saúde pública mundial. 

Assim, objetivou-se investigar a saúde como direito social por 

meio de leis anti-tabágicas no Brasil e seus aspectos 

normativos. 
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1.1 O direito social à saúde e o dever do Estado em assegurá-

lo. 

 

    O direito social pode ser compreendido como aquele que 

promove condição de vida digna e bem estar social para 

população. A saúde estando inclusa, significa que o Estado não 

deve tão somente assegurar ao cidadão o acesso a serviços de 

saúde hospitalar, mas também deve promover medidas que 

reduzam níveis de morbidade, respeitando a dignidade da 

pessoa humana. Tal perspectiva só é possível em países com 

estrutura decorrente de Estado democrático de direito, ideologia 

essa, base para construção da Carta Magna brasileira de 1988 

(SELLING, 2009). 

     Ademais, por ser considerado um direito fundamental, a 

inclusão da saúde no rol de direitos sociais marcou a transição 

do Brasil de um estado de constitucionalismo liberal para um 

estado de constitucionalismo social, pois impõe dever ao 

Estado e exige dele o respeito às liberdades individuais 

(BORGES, 2011). 

    As leis anti-tabágicas são um bom exemplo da promoção da 

saúde como direito social. Isso porque medidas tomadas pelo 

governo para diminuição das morbidades causadas pelo uso do 

cigarro não incluem tão somente medidas de tratamento 

hospitalar para dependentes da nicotina, mas também 

envolvem ações que visam prevenir que não fumantes também 

sejam acometidos por doenças. Além da sensibilização da 

população para diminuir o número de novos usuários. Com isso, 

o Estado democrático de direito cumpre sua função no papel 

promotor da saúde como direito fundamental respeitando a 

dignidade da pessoa humana. 
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1.2 A promoção do direito a saúde no Brasil: Aspectos 

normativos acerca da legislação anti-tabágica. 

 

    Segundo dados disponibilizados pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), por ano morrem em media 5 milhões de 

pessoas em todo o mundo, tendo como causa direta ou indireta 

o consumo dos produtos fumígenos derivados do tabaco. Essa 

mesma organização estima que, caso a atual taxa de consumo 

seja mantida pelas próximas três ou quatro décadas, os 

fumantes, hoje jovens, se tornarão adultos tabagistas de meia-

idade, onde a epidemia proveniente do tabaco será responsável 

por 10 milhões de mortes anualmente. Destas, 70% serão em 

países em desenvolvimento, no Brasil serão 200 mil mortes por 

ano provenientes do tabagismo (BORGES, 2011). 

    O Brasil teve um papel influente no combate à epidemia 

tabagista que teve vertiginoso crescimento no século XX. A 

primeira lei que visava o combate a epidemia tabagista foi 

promulgada no país no ano de 1996 e objetivava restringir a 

propaganda nos veículos de comunicação de produtos derivado 

do tabaco. Em 1999, houve a propositura da Convenção–

Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), proposto pela 

Organização Mundial da Saúde sendo utilizado como 

instrumento subsidiário para entendimento do contexto histórico 

internacional e adequação da legislação brasileira, acerca da 

regulamentação dos pontos de venda, locais de utilização e 

distribuição dos produtos fumígenos, sendo ratificado pelo 

Brasil no ano de 2003.  

    A Convenção-Quadro surgiu como forma das instituições 

internacionais de saúde pressionaram entes estatais a adequar 

seus ordenamentos jurídicos as realidades alarmantes de 
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morbidade pelo consumo de tabaco. A necessidade urgente de 

evitar mortes provenientes da fumaça do cigarro, considerado 

como maior causa de morte evitável do mundo (WHO, 2015). 

Nessa vertente a Organização Mundial de Saúde estudou a 

matéria por longos anos, e constatou a necessidade de um 

documento de cooperação internacional que atrelasse os 

países membros a um compromisso de ordem mundial para 

regulamentação dos produtos derivados do tabaco no mercado 

interno e externo. Almejando a redução dos números de novos 

dependentes químicos, como também a quantificação de 

cidadãos afetados pelas doenças ocasionadas pelo fumo ativo 

ou passivo. 

    Neste contexto, ao visualizar o extraordinário esforço de tais 

organizações, indústrias tabagistas começaram a utilizar 

escusamente de sua influência política, econômica e 

tecnológica para neutralizar tais atitudes. Esses documentos 

tentavam provar que a regulamentação proposta era 

desnecessária, alegando que o fumo passivo e ativo não 

causariam enfermidades graves. Tentou-se usar o argumento 

da arrecadação tributária de vários países seria afetada e que 

a indústria tabagista gera milhares de empregos que seriam 

igualmente afetados (BORGES, 2011). 

    A solução encontrada foi a regulamentação desses produtos, 

uma vez que o grande poderio econômico dessa indústria e 

“benefícios” trazidos por elas não justifica a morte de milhares 

de pessoas, de jovens menores de idade, que tornam-se 

vítimas fáceis do maquinário publicitário formulado com foco 

nessa faixa etária, os induzindo ao consumo, e tornando-os 

assíduos usuários por toda a vida desse produto. Vale 

mencionar gastos alarmantes com saúde pública atrelados no 
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tratamento da dependência química à nicotina, e, para sanar 

determinados males clínicos (grifo nosso). 

    A Convenção-Quadro originou o Decreto de 1º de agosto de 

2003, ao Decreto n.º 1.012 (28 de outubro de 2005) e ao 

Decreto nº 5.658 (02 de janeiro de 2006) que aprovam e 

promulgam a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, 

adotada pelos países membros da Organização Mundial de 

Saúde em 21 de maio de 2003 e assinada pelo Brasil em 16 de 

junho de 2003, além de criar medidas que orientem a sua 

efetivação com a Comissão Nacional para Implementação da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus 

Protocolos (INCA,2016).  

    Além disso, o documento em questão originou diversas 

Portarias, Resoluções e Leis, como a Lei n.º 10.167 (27 de 

dezembro de 2000) que altera a Lei n.º 9.294/96, restringindo a 

publicidade de produtos derivados do tabaco a afixação de 

pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos locais de 

venda, proibindo-a, consequentemente, em revistas, jornais, 

televisão, rádio e outdoors. Proíbe a propaganda por meio 

eletrônico, inclusive Internet, a propaganda indireta contratada, 

também denominada merchandising e a propaganda em 

estádios, pistas, palcos ou locais similares e proíbe o patrocínio 

de eventos esportivos nacionais e culturais. 

    Acerca de proibições, a Lei n.º 12.546 (14 de dezembro de 

2011) alterou os artigos 2º e 3º da Lei no 9.294, de 15 de julho 

de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda 

de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 

terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 

da Constituição Federal (INCA, 2016). 

    O objetivo desta pesquisa é analisar a evolução histórica das 

leis anti tabágicas no Brasil, tendo especial atenção as normas 
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posteriores a ratificação da convenção-quadro para o controle 

do tabaco. Objetiva-se também compreender a lei 12.546/11 

que tem por objetivo a promoção de ambientes saudáveis de 

convívio para todos, fumantes ou não-fumantes.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

    A pesquisa aqui apresentada será realizada de maneira 

qualitativa descritiva e foi realizada através de fontes 

doutrinárias e legislativas e dados de documentos cuja feitura 

foi entre os anos de 1996 a 2014 nos principais órgãos de saúde 

como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

o Instituto Nacional do Câncer (INCA).  

    Também foram utilizados dados relacionados ao número de 

mortes e doenças causadas em decorrência do cigarro por meio 

do fumo passivo ou ativo, além de documentos que versam 

acerca das atividades realizadas pelo governo e instituições 

para diminuição do número de usuários, bem como, formas 

utilizadas para cumprimento das legislações que foram citadas, 

em especial, aquelas que versam acerca do consumo de 

produtos derivados do tabaco em ambientes públicos e 

privados, sendo excluído desse estudo documentos que 

remetem a demais atividades da saúde. 

    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi 

utilizada como documento base para o estudo da saúde como 

direito social e as legislações, decretos, portarias e resoluções 

infraconstitucionais deram base ao estudo acerca das formas 

de normativas de combate a epidemia do tabaco. A Convenção-

Quadro para o Controle do Tabaco, norma do direito 

internacional que foi ratificada pelo Brasil, e estudos realizados 

por instituições internacionais também foram utilizados de 
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forma subsidiária para dar embasamento ao estudo das 

legislações correlatas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A evolução das leis anti-tabágicas no Brasil. 

 

    As primeiras medidas que visavam à diminuição do número 

de usuário do cigarro no Brasil aconteceram na década de 80. 

Iniciou-se com a promulgação da Lei nº 7.488 de 1986 que 

criava o dia nacional de combate ao fumo. Nessa época foram 

divulgados os primeiros estudos acerca dos malefícios 

causados pelo uso contínuo dos derivados do tabaco. Porém tal 

medida visava apenas campanhas de conscientização entre 

usuários e população mais jovem, principal alvo da indústria 

tabagista. Medidas mais severas foram tomadas em outros 

países, fato que no Brasil só foi concretizados nas décadas 

seguintes (INCA, 2016). 

   Na mesma época foi promulgada a Portaria Interministerial n.º 

3.257, datada de 22 de setembro de 1988, que recomendava 

medidas restritivas com relação ao uso do cigarro nos 

ambientes de trabalho. Foi nesse período que leis 

antitabagistas visavam a proteção da saúde do trabalhador. Tal 

lei viria a ser ampliada com a lei 12.546/11 que promove os 

ambientes livres de fatores que conduzem a dependência 

química. 

   Na década de 90, além da continuação das campanhas de 

conscientização, novas leis foram promulgadas, a exemplo, a 

Lei nº 9.294 que restringia a propaganda dos produtos 

derivados do tabaco nos principais veículos de comunicação e 

proibia o uso do cigarro em ambientes públicos. O texto da lei 



A SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL: AS LEIS ANTI-TABÁGICAS NO BRASIL E 
SEUS ASPECTOS NORMATIVOS 

397 
 

está em consonância com termos do § 4° do art. 220 da 

Constituição Federal que preceitua: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, 

a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a 

restrições legais, nos termos do inciso II do 

parágrafo anterior, e conterá, sempre que 

necessário, advertência sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso 

(BRASIL, 2012). 

     

   No ano 2000, a Lei nº 9.294 foi alterada e restringia a 

publicidade do tabaco não só nos meios midiática como 

também em painéis e cartazes que ficavam localizados nos 

pontos de venda, a propaganda na internet, em locais públicos 

como estádios e palco e ainda vedava o patrocínio para 

grandes eventos e produções. Essa importante inovação 

objetiva combater as novas tentativas da indústria tabagista de 

se valer de certos atributos para divulgação de seu produto. A 

internet, nova ferramenta à época da lei, tornou-se um novo 

veículo para divulgação e promoção de produtos fumígenos, 

além de estar mais acessível ao público mais jovem.  

      Em 2002, foi promulgado a Resolução da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária n.º 304 de 07 de novembro de 2002, que 

proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda e 

distribuição de alimentos na forma de cigarros, charutos, 
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cigarrilhas, ou qualquer outro produto derivado do tabaco além 

de proibir o uso de embalagens de alimentos que simulem as 

embalagens de cigarros ou que utilizem nomes de marcas 

pertencentes a produtos derivados do tabaco. 

    Essa resolução foi de suma importância visto o design da 

carteira de cigarros se basearem em embalagens de perfumes 

de grandes marcas, o que a torna mais atrativa e chamativa 

para o público. Proibir a venda de produtos em forma de cigarro 

tem por objetivo desestimular o uso em crianças, por exemplo, 

tendo em vista que guloseimas eram vendidas na forma de 

cigarros. Outra importante legislação foi a Resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária n.º 335 de 21 de 

novembro de 2003 que dispõe sobre a inserção das conhecidas 

advertências que estão no verso das carteiras de cigarros e que 

contêm advertências acompanhadas de imagens sobre os 

perigos à saúde que o uso dos derivados do tabaco pode trazer.      

 

3.2 A Convenção-Quadro e a Lei 12.546/11 na promoção dos 

ambientes saudáveis. 

    O Brasil na atualidade é o segundo maior exportador mundial 

de produtos derivados do tabaco. Mesmo assim, foi a principal 

liderança na Convenção-Quadro e coordenou a Convenção em 

três dos quatro anos da sua elaboração. O país possui a 

legislação mais completa relacionada ao controle do tabagismo. 

O cumprimento efetivo das normas da Convenção-Quadro, 

promulgado pelo Decreto nº 5.658/06, proclama a legislação 

brasileira no controle do tabaco, Lei nº 9294/96. Previsão de 

proibição da publicidade em torno do tabaco e restrições ao uso 

deste em locais públicos e privados somados a qualquer tipo de 

promoção do tabaco instigante ao consumir do tabaco por 

adolescentes. 
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       A legislação brasileira por meio da promulgação da lei 

12.546/2011 tem como principal escopo a proibição total de 

qualquer forma de propaganda dos produtos derivados de 

tabaco, no âmbito do ponto de venda, em qualquer veículo de 

comunicação em massa, ou outro meio, qualquer alusão a eles, 

veda locais fechados públicos e privados do cigarro, pois 

anteriormente existiam áreas destinadas a fumantes, dentre 

outras disposições taxativas contra o cigarro e seus similares 

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2011) 

      Destarte, a lei 12.546/2011, impõe restrições mais rígidas 

com relação ao uso do tabaco em locais públicos e privados, 

legislação anterior permitia o uso em locais específicos, 

fumodromos. A lei promulgada em 2011, expressa o uso 

proibido em qualquer espaço, proibição da publicidade indutora 

de venda e a proibição da venda para menores de 18 anos. 

Porém, em nosso país, o aspecto normativo é extremamente 

rico, a execução desses dispositivos aconteceu em 2014. Após 

três anos, da norma promulgada ocorreu a regulamentação 

pela presidente da federação, no ano de 2014. 

    A regulamentação prevê, por exemplo, penalidades em caso 

de desrespeito a lei (BRASIL, 2012). A efetividade de sua 

aplicação deve ser requerida pelo cidadão brasileiro. Uma vez 

que ela ainda não foi regulamentada em todo o território 

nacional.  

      As leis restringem o uso e a venda do tabaco corroborando 

com a ratificação da Convenção-Quadro. Neste contexto, 

possibilita o país reduzir o número de dependentes do tabaco 

de 34% no ano de 1989, para 19% no ano de 2006 e, 12% na 

atualidade. A legislação denota Política Pública eficaz e sua 

efetividade dependerá da atuação dos cidadãos em absorver e 

exigirem o cumprimento das normas. O Ministério da Saúde  
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voltado para promoção, prevenção e assistência à saúde 

desempenhou papel ativo e crucial para ratificação brasileira da 

CQCT (BORGES, 2011). 

     Estudo promovido pelas organizações de saúde, tendo por 

base a engenharia mecânica dos fluidos, comprovou que não 

há efetiva proteção ao separar fumantes de não-fumantes em 

um mesmo recinto. A fumaça proveniente da combustão se 

dissipa no ar com enorme facilidade, tornando quase que 

impossível uma ventilação capaz de proteger os não-fumantes 

do fumo passivo.  

     Mesmo um potente sistema de ventilação e exaustão, não é 

eficiente para a total inibição dos resíduos provenientes dos 

fumígenos em combustão. Por conta da espessura e elevada 

densidade das partículas desprendidas da queima do mesmo, 

tanto da ponta incandescente do cigarro, como pela fumaça 

expelida do fumante. 

    REHVA (2004) posiciona-se da seguinte maneira a respeito 

dos ambientes livres de fumo: 

    A primeira prioridade no controle da 

qualidade do ar é sempre remover a fonte 

dos poluentes, ou seja, tratando-se de 

assegurar boa qualidade do ar, nada pode 

ser comparado à proibição do fumo. 

    Mesmo o melhor sistema de ventilação 

possível não resultará na redução dos 

compostos químicos nocivos da fumaça do 

tabaco a um nível de zero absoluto. Mas, 

dependendo do sistema escolhido, é 

possível reduzir a concentração dos 

compostos contaminados a uma fração do 

nível original. Deve-se considerar que o 

princípio da “concentração máxima 
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permitida” é prática comum em muitas 

áreas quanto se trata da qualidade do ar. 

Porém, não existe “concentração máxima 

permitida” baseada na saúde para a 

poluição tabagística ambiental.  

(REHVA, 2004 P.13 P.14) 

 

    Desse modo, a completa vedação do fumo em ambientes 

fechados, semi-abertos, inclusive os “fumódromos” é a única 

maneira segura, atualmente, de proteger as pessoas do fumo 

passivo que potencializa as causas das “doenças-gatilho”, 

como também eleva o risco para obtenção de males crônicos 

associados à exposição à fumaça do tabaco. 

    Nesse viés, seguindo uma tendência mundial de saúde 

pública, a edição da lei 12.546/11 e o Decreto 8.262/14, tornou-

se um novo marco no tocante ao ordenamento jurídico 

brasileiro. Disciplinando a total proibição dos “fumódromos”, 

áreas para fumantes ou quaisquer outros ambientes públicos e 

privados, fechados ou semi-abertos, de qualquer interferência 

tóxica da fumaça dos derivados do tabaco e demais fumígenos. 

Permitindo apenas o uso apenas na rua, a céu aberto, ou em 

residências privadas, salvo os casos permitidos em lei, como 

exemplificado, os lugares de culto, caso o ato de fumar faça 

parte do ritual, dentre outras disposições reguladas por esses 

dois instrumentos legais. (BORGES, 2011) 
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4 CONCLUSÕES  

 

    O tabagismo é uma epidemia que atinge o globo. A criação 

da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco que 

regulamenta os ambientes livres de tabaco foi de suma 

importância para o controle do tabagismo e a redução dos 

níveis de morbimortalidade causada pelo tabaco.  

    O Brasil desempenhou papel de destaque na elaboração e 

coordenação da Convenção e, antes da elaboração deste, já 

contava com legislação relacionada ao tema. Esse conjunto de 

Políticas Públicas voltadas para controlar a epidemia do 

tabagismo foi elaborada e efetivada por meio do trabalho 

conjunto dos  Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Agrário, 

Justiça, Educação e, Trabalho e Emprego. 

      As medidas anti-tabágicas garantem o direito social à 

saúde, devendo ser assegurado pelo Estado e, permite a 

aplicação do Princípio da Reserva do Possível que protege a 

inviolabilidade do direito à vida e à saúde, qualificada como 

direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria 

Constituição da República. Assim, apenas é possível privilegiar 

o respeito indeclinável à vida e saúde humanas. 

     A responsabilidade pela efetivação de Políticas Públicas 

prima por prevalecer à vida. Em contrapartida ao interesse 

financeiro e secundário do Estado, entendendo, uma vez 

configurado esse dilema, razões de ética jurídica impõem uma 

só e possível opção, aquela a privilegiar o respeito indeclinável 

à vida e saúde humanas. 
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RESUMO: O transtorno do espectro autista (TEA) ou 
simplesmente autismo, é uma desordem no desenvolvimento 
do sistema neurológico; de maneira geral, há desvios na 
comunicação, interação social e uso da imaginação, estes 
aspectos formam A Tríade de Deficiências caracterizam o 
autismo.  A síndrome afeta cerca de 2 milhões de pessoas 
somente no Brasil. Seu diagnóstico não é simples, uma vez que 
as mesmas características podem ser encontradas em outras 
síndromes ou alterações psicológicas. O tratamento para o TEA 
ocorre apenas de maneira paliativa, tanto na melhora dos 
sintomas quanto na estimulação do autoconhecimento e 
limitações pelo próprio portador; para o primeiro aspecto, o 
medicamento Risperidona auxilia na diminuição das crises de 
irritação, agressividade e agitação, em relação ao segundo, 
dois métodos são usuais, o TEACCH (Tratamento e educação 
para crianças com autismo e com distúrbios correlatos da 
comunição) e o ABA (Análise aplicada do comportamento). A 
etiologia do Transtorno do Espectro Autista está relacionada à 
associação entre fatores genéticos e fatores ambientais; a 
teoria de origem genética é complexa e explica de 20 a 25% 
dos casos de TEA, a partir dela diversas razões relacionam-se 
ao desenvolvimento da síndrome, as principais incluem 
hereditariedade, mutações genéticas e a Síndrome do 
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Cromossomo X-Frágil, já em relação aos fatores ambientais, os 
metais pesados, as infecções virais e bacterianas encontram-
se associadas.  
Palavras-chave: Fatores ambientais. Autismo. DNA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O transtorno do espectro autista, comumente chamado 

de autismo, é uma desordem no desenvolvimento do sistema 

neurológico, caracterizado por prejuízos no desenvolvimento de 

habilidades sociais e de comunicação, padrões 

comportamentais restritos e repetitivos, além de um 

processamento sensorial diferenciado (VAN HEIJST; GEURTS, 

2015).   

Segundo a Organização das Nações Unidas (2016), o 

índice atual de incidência do autismo no mundo é de uma a 

cada cem pessoas ou uma a cada 68 crianças, afetando cerca 

de 1% da população mundial; ao passo que, segundo a Revista 

Autismo (2010), no Brasil, o TEA atinge aproximadamente 2 

milhões de pessoas e, somente em 2015, 150 mil novos casos 

foram diagnosticados.  

O autismo apresenta graus variados de alterações 

anatômicas e comportamentais, onde dificuldades na fala ou na 

aprendizagem, ansiedade, irritabilidade, agressividade, 

automutilação, depressão e uma total falta de empatia podem 

ser características encontradas nesses portadores (MANDY et 

al, 2014). 

Uma vez que parte das características apresentadas por 

um autista também podem ser observadas em outras 

síndromes ou alterações psicológicas, o diagnóstico desse tipo 

de transtorno não se dá de maneira simplificada. A 
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determinação do transtorno é realizada com base na avaliação 

clínica do paciente, sendo necessário a presença do distúrbio 

em três domínios para confirmação do autismo:  na interação 

social, na comunicação e, por fim, na apresentação de 

interesses restritos e padrões estereotipados do 

comportamento (LAI; BARON-COHEN, 2015).  

Apesar dos inúmeros estudos, este transtorno continua 

sem cura, utilizando-se somente do tratamento paliativo como 

uma forma de auxiliar não apenas na melhora dos sintomas, 

como também na estimulação do autoconhecimento para o 

entendimento das potencialidades e limitações pelo próprio 

autista (HAPPE; RONALD; PLOMIN, 2006). 

Estudos anatofuncionais mostraram que diversas 

regiões cerebrais estão envolvidas no autismo, dentre estas 

podemos citar: o sistema límbico, a amígdala, áreas pré-frontais 

e cerebelo. Schmahmann e Sherman (1998) foram os pioneiros 

a associar alterações no cerebelo com o desenvolvimento do 

autismo, sendo este órgão responsável pela cronologia do 

raciocínio, apresenta-se atrofiado em portadores da síndrome 

(GESCHWIND; STATE, 2015). 

O nível de hipoplasia do cerebelo está diretamente ligado 

a capacidade de exploração que um autista irá apresentar. A 

redução pronunciada do verme cerebelar nas zonas de Larsell 

VI e VII são as principais causas do comprometimento dos 

autistas na exploração do local em que se encontram (HOWLIN; 

MOSS, 2012). 

Além das alterações no cerebelo, estruturas ovais 

denominadas de olivas, encontradas sobressaindo-se na 

superfície anterior do bulbo, também apresentam alterações 

anatômicas nos portadores do transtorno, gerando prejuízos 
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nas conexões entre o cerebelo e o tronco encefálico (MANDY; 

MURIN; SKUSE, 2014).  

A etiologia do autismo é complexa e multifatorial, sendo 

resultado da interação entre o material genético do indivíduo e 

fatores ambientais. Estudos genéticos utilizando a técnica de 

Microarray tem sido realizados como ferramenta para a 

varredura do genoma de portadores do autismo, visando a 

descoberta de grupos de genes estatisticamente comprovados 

e relevantes para o autismo e seus subtipos. As alterações no 

material genético já relacionadas com a susceptibilidade ao 

autismo incluem variações em nucleotídeos simples, 

denominadas de Polimorfismos de nucleotídeos únicos (Single 

nucleotide polymorphisms) (KANDEL et al, 2014). 

Estudos anteriores  comprovaram que essas alterações 

em nucleotídeos simples estão organizadas em sequências 

repetidas ou filamentos, formando os denominados 

polimorfismos de número de cópia (Copy number 

polymorphisms). Os estudos sugerem que as variações nessas 

sequências repetidas, como o número de repetições e as 

alterações nucleotídicas presentes, sejam a base da 

predisposição genética que levará ao desenvolvimento do 

autismo (LAI et al, 2013). 

Além dos fatores ambientais, infecções virais e 

bacterianas pré-natais, como as causadas por sarampo, 

rubéola, vírus da herpes, papeira, varicela e citomegalovírus, 

também são fatores que contribuem para o desenvolvimento do 

autismo (LAI et al, 2013). Adicionalmente, fatores como idade 

paterna, parto pré-maturo, processos neuroinflamatórios graves 

durante a gestação, disfunção mitocondrial e distúrbios 

bioquímicos são fatores de risco para o desenvolvimento do 
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autismo, assim como o uso de antidepressivos, obesidade, 

diabetes e tabagismo (MANDY; MURIN; SKUSE, 2014).  

Ademais, o ar poluído contém vários componentes 

tóxicos que apresentam elevado grau de neurotoxicidade e 

efeitos adversos no feto durante o período intrauterino; sendo 

essas partículas transportadas ao citoplasma, induzem o 

estresse oxidativo e dano mitocondrial nas células. Produtos 

químicos encontrados no ar poluído, exposição a metais 

pesados e a outras moléculas encontradas no ambiente, uma 

vez ingeridos, inalados, absorvidos pela pele ou até injetados 

na gestante, podem ultrapassar a membrana placentária e 

alcançar o feto, interferindo no seu desenvolvimento e 

principiando o desenvolvimento de patologias (HOWLIN; 

MOSS, 2012; TORDJMAN et al, 2014). 

Uma vez que a interferência do meio ambiente pode 

levar ao desencadeamento da síndrome do espectro autista, o 

presente trabalho tem como objetivo geral discutir sobre os 

fatores ambientais relacionados ao seu desenvolvimento, 

associá-los aos genéticos e discutir como os mesmos 

interferem no metabolismo celular durante o período de 

desenvolvimento embrionário. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado através da 

leitura de artigos científicos, dissertações e teses disponíveis 

em banco de dados como Science Direct, Scopus, Web of 

Science, Scielo e Google Acadêmico.  Inicialmente, foram 

pesquisados comunicações científicas que descrevessem as 

características gerais do autismo, como métodos de diganóstico 

e tratamento e, posteriormente, foram pesquisados os possíveis 
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mecanismos moleculares e genes associados ao 

desenvolvimento da síndrome. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo 

médico Leo Kanner; Kanner agrupou comportamentos 

característicos manifestados por onze crianças, enumerando 

um conjunto de aspectos que, teoricamente, definiriam o 

distúrbio. Em 1944, Hans Asperger descreveu na Áustria 

aspectos semelhantes aos ditos por Kanner (PEREIRA, 1999; 

SOUSA; SANTOS, 2005; MELLO et al, 2013).  

Na caracterização, Kanner chamou atenção para três 

peculiaridades fundamentais: profunda dificuldade para com o 

contato afetivo com outras pessoas, obsessão pela 

manutenção do “mesmo estado das coisas” (sameness) e  

preferência por objetos manuseados com precisão. Em 1979, 

Lorna Wing e Judith Gould realizaram um estudo 

epidemiológico com todas as crianças de uma área do sul de 

Londres, formulando a partir do estudo A Tríade de Deficiências 

que caracterizavam o autismo: desvios na comunicação, 

interação social e uso da imaginação; na tríade, contudo, 

possíveis variações nas condições de inteligência podem ir do 

retardo mental a níveis acima da média (PEREIRA, 1999; 

MELLO, 2007; AWARES, 2014).  

A dificuldade de comunição inclui gestos, expressões 

faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação da linguagem 

verbal; a dificuldade de sociabilização, por sua vez, associa-se, 

além da dificuldade do relacionamento com outras pessoas 

propriamente dita, à incapacidade de compartilhar sentimentos, 

gostos e emoções e a dificuldade de discriminação entre 
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pessoas. Comportamentos 410esponsáve e ritualísticos ligam-

se à dificuldade do uso da imaginação, incluindo a falta de 

aceitação das mudanças e dificuldades em processos criativos 

(MELLO, 2007).  

Assim como outros transtornos do 

neurodesenvolvimento, a etiologia do Transtorno do Espectro 

Autista está relacionado à associação entre fatores genéticos e 

fatores ambientais. Apesar de inúmeras alterações de caráter 

genético – mais de mil –  serem identificadas como fatores 

potencias ao desenvolvimento da patologia, estas explicam 

apenas 20 a 25% dos casos de TEA. De maneira geral, a 

herdabilidade do autismo apresenta-se em cerca de 90%, 

indicando o papel central dos genes na sua fisiopatologia. 

Algumas suposições quanto ao peso genético do autismo são 

feitas de acordo com estudos já comprovados, por exemplo, 

quando comparados o diagnóstico de autismo em gêmeos 

monozigóticos e dizigóticos, a condordância de diagnóstico está 

presente em 92% nos primeiros gêmeos e apenas 10% nos 

segundos; seguindo esta linha de raciocínio, encontra-se uma 

estimativa aproximada da contribuição genética de ter o 

transtorno quando se possui um parente afetado (BAILEY et al, 

1995; MILES, 2011; SILVA, 2015).  

Ainda que o autismo seja altamente hereditário, sua 

origem genética é complexa, uma vez que seu modelo de 

transmissão não relaciona-se a um gene principal envolvido, 

estudos apontam que anomalias em quase todos os 

cromossomos já foram associadas ao autismo (GESCHWIND, 

2008; FLEISCHER, 2012). Mutações numa família de 

proteínas, entretanto, vem dando base para a patologia 

molecular do autismo; em camundongos, defeitos moleculares 

no gene que codifica as proteínas da família Shank (shank 1, 
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shank 2 e shank 3) estariam associados ao modelamento da 

síndrome (COUTINHO; BOSSO, 2015). A família de proteínas 

Shank está relacionada à manutenção das sinapses e à  

perpertuação do efeito do neurotransmissor glutamato pós-

sinapse; por ser um dos principais neurotransmissores 

excitatórios,  o comprometimento da ação da sinapse 

glutamatérgica pela mutação da proteína Shank sujeita o 

sistema nervoso a disfunções, podendo desempenhar 

importante papel para a fisiopatologia do autismo (CORDEIRO; 

VALLADA, 2005; GUYTON; HALL, 2011). 

Além disso, a idade paterna e a Síndrome do 

Cromossomo X-Frágil também estão associadas ao autismo; a 

idade partena avançada está relacionada ao aumento do 

número de mutações na linhagem das células germinativas, 

justificando o desenvolvimento da síndrome em filhos de pais 

mais velhos (GESCHWIND, 2008). Num sequenciamento de 18 

tríades (mãe, pai e filho), a idade paterna foi relacionada à 

materna, estando esta também associada ao número de 

mutações, contudo, quando analisadas em conjunto, a idade 

paterna manteve-se significante, enquanto a materna não 

relacionou-se da mesma maneira (RIBAS; CUNHA, 2013). A 

Síndrome do Cromossomo X-Frágil, por sua vez, resultante de 

mutações no gene Fragile Mental Retardation 1 (FMR-1), onde 

há insuficiência da expressão de uma proteína essencial para 

as funções cerebrais normais, afeta 1 em cada 1000 indivíduos 

e possui incidência variável em casos de autismo de 0 a 20%; 

quanto as manifestações cognitivas da Síndrome do 

Cromossomo X-Frágil, há retardo mental de moderado a severo 

e comportamento autístico (OLIVEIRA et al, 2004).  

Cerca de doze genes já foram relacionados com o 

autismo, mas acredita-se que é a interação dos genes com 



ASSOCIAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS E GENÉTICOS NO 
DESENVOLVIMENTO DO AUTISMO 

412 
 

determinados fatores ambientais que regulam a sua expressão 

gênica e funcionalidade. Cerca de 10-15% dos autistas 

apresentam uma causa genética identificável, como a já 

mencionada Síndrome do Cromossomo X-frágil e a Síndrome 

de Angelman, por exemplo, onde o autismo faz parte das 

características dessas síndromes (RAPIN; TUCHMAN, 2009; 

VOINEAGU, 2011; GRONBORG, 2013). 

Aproximadamente 354 marcadores genéticos foram 

localizados em oito regiões dos cromossomos 2, 4, 7, 13, 16, 

19 e 22, relacionados ao autismo clássico e obtidos a partir de 

uma ampla triagem de todo o genoma (CARVALHEIRA; 

VERGANI; BRUNONI, 2004). Em particular, o braço pequeno 

do cromossomo dois e sete e alguns genes do cromossomo 

quinze  são os de maior frequência (RAPIN; TUCHMAN, 2009). 

Nos cromossomos 2 e 7, os portadores apresentaram os mais 

severos comprometimentos da linguagem (GARDIA; 

TUCHMAN; ROTTA, 2004).  

Além destes, o cromossomo 15 encontra-se relacionado 

ao autismo a partir de uma disfunção na via GABAérgica; no 

intervalo 15q11-q13 deste cromossomo, encontram-se os 

genes que codificam as subunidades β3, α5 e ɣ3 do receptor 

gabaminérgico, ainda nesta região diversos marcadores do 

autismo também são encontrados. Sabe-se que o nível de 

GABA, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, 

encontra-se elevado no plasma de crianças autistas, indicando 

que haja, possivelmente, uma ação compensatória derivada de 

uma hiposensibilidade de um dos subgrupos dos receptores 

gabaminérgicos, levando o neurotransmissor a uma maior 

interação com outros subgrupos do seu receptor e, 

consequentemente, a alterações complexas nas funções 
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GABAérgicas ao longo do cérebro dos portadores da síndrome 

(SOLÍS-AÑES; DELGADO-LUENGO; HERNÁNDEZ, 2007). 

A tabela 1 apresenta os principais candidatos a genes 

associados ao autismo nos cromossomo sete e quinze. 

 

Tabela 1: Genes candidatos nos cromossomos 7 e 15 

Gene Nome Localização Referências 

 
HOXA1 

 
Homeobox A1 

 
7p15-p14.2 

Hong et al. 
(1995), 

Ingram et al. 
(2000)  

 
RELN 

 
Reelina 

 
7q22 

Hong et al. 
(2000), 

IMGSAC 
(2001) 

 
ST7/RAY1 

 
Supressão da 

tumorigenicidade 

 
7q.31.1 

Zenklusen et 
al (1995), 
IMGSAC 
(2001) 

 
IMMP2L 

Peplicase 2-like da 
membrana 

mitocondrial interna 

 
7q31 

IMGSAC 
(2001) 

 
WNT2 

Local de integração 
MMTV do membro 
familiar 2 do tipo 

wingless 

 
7q31 

IMGSAC 
(2001), 

Wassik et al 
(2001b) 

 
 
 
 
 
 

FOXP2/SPCH1 

 
 
 
 
 

Forkhead box P2/ 
Transtorno da fala e 

da linguagem 1 

 
 
 
 
 
 

7q31 

Hust et al. 
(1990), 

Folstein e 
Mankoski 

(2000ª), Lai 
et al. (2000), 

IMGSAC 
(2001), 

Newbury e 
Monaco 
(2002), 

Newbury et 
al. (2005) 

 
 
 

UBE3A 

 
 

Ubiquitina-proteína 
ligase E3A 

 
 
 

15q11-q13 

Kishino et al 
(1997) Nurmi 
et al. (2001), 
Jiang et al. 
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(2004), 
Samaco et 
al. (2005) 

Fonte: TUCHMAN e RAPIN, 2009 

 

Mutações no locus 7p31 do cromossomo sete foram 

identificadas como sendo as 414esponsáveis pelo transtorno de 

fala-linguagem (SPCH1) observado nos indivíduos portadoras 

da síndrome (VOINEAGU et al, 2011). Outro gene associado ao 

autismo é o gene da Reelina (RELN) na posição 7q22, que 

codifica uma proteína reguladora da migração dos neurônios 

piramidais corticais, dos interneurônios e Células de Purkinje 

durante o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso 

central (ZERBO et al, 2015).  

O gene WNT2 codifica uma proteína sinalizadora 

existente no desenvolvimento embrionário de diversos órgãos e 

do sistema nervoso central, estando associada com as 

alterações cerebelares observadas em autistas (ZERBO et al, 

2015). É no cerebelo onde são encontrados os maiores 

neurônios do sistema nervoso central, denominados Células de 

Purkinje; são células piriformes grandes, com árvores 

dendríticas bem desenvolvidas, ramificando-se entre a camada 

molecular até a superfície do córtex cerebelar,  estando seus 

axônios como as únicas fibras eferentes do córtex cerebelar. 

Em pessoas com a síndrome do espectro autista essas células 

estão em número reduzido (KANDELE et al, 2014). 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (United States Environmental Protection Agency), 

partículas neurotóxicas presentes na poluição do ar são fatores 

de risco para o desenvolvimento do autismo (KALKBRENNER, 

2010; RAZ et al, 2013; ROBERTS, 2013). 
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 A exposição acentuada a partículas oriundas da 

combustão do diesel, alguns metais e compostos orgânicos 

como o cloreto de metileno, tricloroetileno e estireno, além dos 

ftalatos podem contribuir para o desenvolimento do autismo, 

especialmente nas gestantes que estão ainda no primeiro 

trimestre da gravidez; sobretudo as primeiras semanas 

gestacionais do desenvolvimento embrionário, são 

determinantes para o desenvolvimento de má formações, 

desenvolvimento de síndromes, parto prematuro e até aborto. 

No autismo, componentes ambientais contribuem para o 

desenvolvimento da síndrome; os fatores ambientais 

relacionados com o autismo são classificados em: fatores de 

risco antes do período gestacional, fatores de risco no período 

gestacional e fatores de risco pós-natal, sendo os últimos mais 

determinantes no primeiro ano de idade (MANDY et al, 2014; 

GESCHWUIND; STATE, 2015). Estas partículas citadas 

anteriormente apresentam a capacidade de penetrar nas 

células, tornando-se, muitas vezes, moléculas sinalizadoras 

que controlam a transcrição gênica, seja como ativadores ou 

como repressores de genes específicos (STONER, 2014; 

GRONBORG, 2013). 

Segundo Silva (2015), conforme citado por Roullet et al, 

(2013) e Smith e Brown (2014), a expoxição a teratógenos, 

como o ácido valpróico e a talidomida, durante o terceiro 

simestre gestacional contribuiria significativamente para o 

nascimento de indivíduos portadores do TEA. A partir deste 

pressuposto, é possível perceber que os fatores genéticos 

sozinhos não explicam por completo a etiologia do TEA. 

Os metais pesados, como o chumbo, por exemplo, são 

exemplos de substâncias encontradas no meio ambiente que 

poderiam levar ao desenvolvimento do TEA ou mesmo à 
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complicações deste quadro, principalmente no período 

gestacional e nos primeiros anos de vida. Lidsky e Schneider 

(2005), apresentaram em seu artigo o caso de duas crianças 

que desenvolviam-se nos padrões considerados normais, até 

que por intoxicaçação de chumbo, apresentaram, 

posteriormente, um quadro de autismo (caso 1) e de sintomas 

semelhantes ao do autismo (caso 2). O primeiro caso relata 

uma criança que desenvolvia-se dentro da normalidade, mas 

aos 15 meses, foi detectado um elevado nível de chumbo em 

sua corrente sanguínea, caracterizando uma intoxicação. Este 

nível permaneceu aumentando gradativamente até os 26 

meses, onde a criança começou a perder a habilidade da fala e 

consequentemente apresentou  atrasos em todas as áreas – 

exceto a área motora. Aos três anos a criança apresentava 

Incapacidade de Desenvolvimento Global e aos 4, Autismo. No 

segundo caso, a criança desenvolvia-se normalmente até 

apresentou o quadro de intoxicação por chumbo aos 3 anos; 

quadro este que perdurou até os 5 anos, onde a criança 

começou a apresentar dificuldades nas atividades de memória, 

processamento de informações e raciocínio espacial do jardim 

de infância. Aos 7 o processo de deterioração ficou mais 

acentuado e pôde ser observada grande perda da linguagem 

receptiva e expressiva, além de dificuldades de concentração. 

A criança do caso 2 foi diagnosticada com Transtorno Global do 

Desenvolvimento, mas não chegou a apresentar o autismo 

propriamente. 

O diagnóstico se dá, basicamente, pela avaliação do 

quadro clínico, uma vez que não existem exames laboratoriais 

para a detecção (MELLO, 2007). Após eliminadas as suspeitas 

de outras doenças que tenham as características do autismo e 

confirmada a presença da síndrome por um profissional da 
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medicina, intervenções são utilizadas como forma de 

tratamento. As mais usuais envolvem o método TEACCH 

(Tratamento e educação para crianças com autismo e com 

distúrbios correlatos da comunição) e o ABA (Análise aplicada 

do comportamento); o primeiro refere-se a um programa 

individualizado, onde a organização do ambiente físico através 

de rotinas visa o desenvolvimento da independência da criança 

com autismo, o segundo, por sua vez, introduz habilidades por 

etapas, visando que a criança tenda a repetir os ensinamentos 

que iniciam-se, geralmente, por uma instrução (MELLO, 2007). 

Ainda para o tratamento, o sistema público de saúde brasileiro 

disponibiliza desde 2015 o primeiro medicamento para o 

autismo, o Risperidona, a droga auxilia na diminuição das crises 

de irritação, agressividade e agitação; com o fornecimento 

gratuito do fármaco, cerca de 19 mil portadores serão 

beneficiados por ano, além do medicamento, instituições como 

Unidades Básicas de Saúde, Rede Psicossocial e os Centros 

Especializados em Reabilitação realizam ações de 

acompanhamento, identificação, estimulação precoce, 

habilitação/reabilitação e intervenções educativas voltadas aos 

portadores da síndrome do espectro autista (BRASIL, 2014).  

 

4 CONCLUSÕES 

O número de pessoas diagnosticadas com autismo tem 

aumentado nos últimos anos. A síndrome apresenta origens 

genéticas e ambientais, associadas a mais de doze 

cromossomos que apresentam mutações ou alterações na 

regulação da sua expressão gênica, contribuindo 

potencialmente para o desenvolvimento do TEA. A exposição 

de grávidas a fatores ambientais, tais como infecções 

bacterianas ou virais, o uso de medicamentos e a exposição a 
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agentes poluentes presentes no ar foram descritos como 

fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome, 

especialmente durante o primeiro trimestre da gestação até o 

primeiro ano de vida da criança.  

Tendo em vista os fatores ambientais como 

desencadeantes de inúmeras patologias do 

neurodesenvolvimento, como o TEA, faz-se necessário a 

implantação de políticas públicas que fiscalizem a atividade 

industrial, sobretudo as que utilizam compostos tóxicos em seus 

produtos – como é o caso do chumbo, presente em baterias, 

por exemplo. Tal atitude seria contribuinte para a diminuição 

dos inúmeros casos de intoxicação da população por estes 

compostos nocivos; é preciso ainda investir em atividades 

inclusivas para a população autista, potencializando a 

qualidade de vida dos portadores da síndrome, como também 

de seus familiares. É imprescindível o investimento em estudos 

adicionais para fortalecer os conhecimentos já descritos quanto 

ao autismo, principalmente no que se refere a relação do meio 

ambiente no desenvolvimento da patologia, de modo a elucidar 

os aspectos da síndrome ainda desconhecidos. 
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RESUMO: Técnica de separação de misturas e identificação de 
componentes, a cromatografia foi inventada em 1850. 
Destacou-se no início do século XX, quando o botânico russo 
Mikhail Semenovich Tswett, estudando pigmentos vegetais 
desenvolve a cromatografia líquido-sólido em coluna seca, para 
separar clorofila de carotenos. Atualmente dispõe-se de vários 
tipos de cromatografia, destacando-se cromatografia gasosa 
(CG) e líquida de alta eficiência (CLAE) utilizadas acopladas a 
um espectrômetro de massas como detector. “Padrão ouro” por 
reunir características de velocidade (resultados em minutos), 
alta resolução, eficiência, seletividade e detectabilidade (CG 
analisa gases, líquidos e sólidos, MM 2-1200, capacidade 
mínima de detecção de 10-12g, separa até 200 componentes por 
amostra; CLAE: analisa líquidos e sólidos, MM 32 – 4x106, 
separa mais de 50 componentes, capacidade mínina de 
detecção 10-9g). Fornece informações estruturais e massa 
molar, útil para análises nas áreas de saúde (controle de 
qualidade de ativos e fórmulas farmacêuticas), alimentos 
(identificação/quantificação de substâncias biológicas) e 
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preservação ambiental (análises de tóxicos e materiais 
recicláveis - ácidos graxos voláteis em lodos, intermediários na 
produção de biogás recuperando energia de resíduos 
contaminantes de solos e águas). A validação dos métodos de 
CG e CLAE é fundamental para assegurar a qualidade 
metrológica e confiabilidade dos resultados. Apresenta-se 
nesse trabalho uma metodologia de validação para análises por 
CG e CLAE de substâncias nas áreas de saúde, alimentos e 
meio ambiente. 
Palavras-chave:Cromatografia gasosa e líquida. 
Espectrômetro de massas. Validação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cromatografia é uma das técnicas analíticas mais 

versátil e abrangente da atualidade. O termo cromatografia tem 

raízes gregas, de “chroma”, cor e “grafein”, grafia. Tornou-se 

relevante no início do século XX quando Mikhail Semenovich 

Tswett, durante estudos sobre a clorofila de plantas, 

demonstrou pela primeira vez a adsorção como um método de 

separação de componentes químicos de uma mistura (analitos). 

É um método físico-químico de separação que envolve a 

distribuição diferencial dos analitos misturados em um sistema 

heterogêneo bifásico caracterizado por uma fase estacionária e 

uma fase móvel. Entre as técnicas cromatográficas modernas 

mais utilizadas estão a cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) e a cromatografia gasosa (CG).  Na cromatografia 

gasosa a fase móvel é um gás e a fase estacionária é a coluna, 

na cromatografia líquida a fase móvel é um solvente e a fase 

estacionária é constituída de partículas sólidas empacotadas 

em uma coluna, a qual é atravessada pela fase móvel.  
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Técnicas cromatográficas são aplicadas em diversas 

áreas como na saúde, por ser uma poderosa ferramenta 

analítica para o controle de qualidade de substâncias 

farmacológicas ativas, por apresentar elevada exatidão nos 

resultados, alta confiabilidade na identificação e na 

quantificação dos compostos e na determinação da 

porcentagem do princípio ativo assim como na quantificação 

das impurezas. Ainda permite a determinação da composição 

ou formulação de um novo produto, o estudo de sua 

estabilidade e degradação. O controle de qualidade se beneficia 

ao usar uma técnica que permite resultados em curto tempo (em 

geral, 1 a 20 minutos) com alta precisão e exatidão 

(NASCIMENTO, 2011).  

CLAE é usada em diversas análises de alimentos, como 

por exemplo para quantificar pigmentos naturais 

(424arotenoides) dos quais depende a cor das frutas, dos 

vegetais e de outros como a gema de ovo, a pele e o músculo 

de alguns peixes. Sua importância também está relacionada à 

funções biológicas nos humanos, como atividade pró-vitamínica 

A, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição do risco 

de doenças degenerativas (câncer e cardiovasculares, 

degeneração macular e catarata). Por essas e outras funções, 

a determinação da composição de 424arotenoides em 

alimentos é de extrema importância mundial, onde CLAE e 

variantes cromatográficas fornecem segurança na análise 

(SENTANIN; AMAYA, 2007). 

Na área de meio ambiente a cromatografia é usada para 

detecção de nanocontaminantes endócrinos em águas naturais 

e residuais (esgotos e seus lodos), lixiviados de resíduos 

sólidos, assim como produtos metabólicos intermediários de 
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microrganismos em reatores biológicos de tratamento de 

esgotos ou de outros resíduos tendo em vista que os processos 

biológicos secundários de tratamento de esgotos se 

desenvolveram enormemente nas últimas décadas e que 

homens e mulheres usam cada vez mais, entre outras 

substâncias, hormônios seja como ativadores anabólicos e 

estimulantes ou como anticoncepcionais que são 

descarregados nos esgotos. Por sua vez, o lodo gerado por 

sedimentação dos sólidos dos esgotos municipais ao longo de 

seu tratamento nas ETAs (Estações de Tratamento de Esgoto) 

apresenta composição química complexa de difícil 

biodegradação no ambiente assim como possui carga elevada 

de microrganismos patogênicos, com altos riscos à saúde 

pública e ao ambiente quando despejados na natureza ou 

aplicados no solo como biofertilizantes, se não foram antes 

adequadamente acondicionadas para tal fim.  

Embora os lodos possuam entre 80 a 90 % de seu peso 

em água os restantes 10 a 20% são matéria orgânica, ali 

incluídos os microrganismos e sais inorgânicos e metais que 

podem ser reaproveitados ou reciclados, assim, apesar de 

todos os problemas que esse resíduo pode causar, é uma fonte 

valiosa de nutrientes como nitrogênio e fósforo e de metais e 

sais diversos. Por sua vez, a energia contida na massa orgânica 

pode ser biodegradada em reatores simples e econômicos 

(biodigestores anaeróbios) que funcionam em condições 

apropriadas que estimulam o crescimento de bactérias 

fermentadoras metanogênicas que produzem biogás com alto 

teor de metano (média de 70%), recuperando parte da energia 

contida nessa biomassa e gerando valor econômico de um 

resíduo perigoso e rejeitado, mas muito valorizado em diversos 
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países pelo seu conteúdo energético. Em algumas ETEs a 

produção de biogás e sua transformação em energia elétrica 

permite diminuir o consumo de eletricidade em quase 50% 

(LEITE, 2016). 

Dentre os diversos métodos desenvolvidos para análises 

da composição de fármacos, alimentos e substâncias diversas 

em matrizes ambientais, a cromatografia líquida e a gasosa 

com detector espectrômetro de massas se destacam por 

oferecerem alta eficiência. A validação da técnica para 

substâncias específicas deve garantir que o método atenda às 

exigências das aplicações analíticas, assegurando a 

confiabilidade dos resultados e evidenciando que a metodologia 

é exata, reprodutível e flexível na faixa específica que a 

substância será analisada. 

Nesse contexto o presente trabalho objetivou realizar 

uma revisão bibliográfica sobre o tema “Princípios, aplicações 

e validação das cromatografias líquida de alta eficiência (CLAE) 

e gasosa (CG) para aplicações em análises das áreas de 

saúde, alimentos e meio ambiente”. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo consiste em uma revisão bibliográfica com 

base na leitura, análises e discussão de artigos científicos, 

manuais, dissertações de mestrado e teses de doutorado, anais 

de congressos e seminários relacionados com a saúde, 

alimentos e a engenharia sanitária e ambiental sobre o tema 

base de cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) e 

gasosa (CG). Objetiva evidenciar a importância de validar os 

métodos de ambas as técnicas quando acopladas a um 
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espectrômetro de massas para análises de compostos 

químicos de importância na saúde, alimentos e meio ambiente. 

Foram utilizados bancos de dados da SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cromatografia líquida clássica teve seu início no final 

do século XIX e seu maior avanço ocorreu na década de 70 do 

século passado. Existem hoje vários tipos de cromatografias: 

cromatografia em papel, em camada delgada (CCD/TLC), em 

fase gasosa (CG) e cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) (COUTO, 2015).  

Dentre as técnicas cromatográficas mais utilizadas estão 

a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e a 

cromatografia gasosa (CG). O objetivo principal das 

cromatografias líquida e gasosa é separar individualmente os 

diversos constituintes de uma mistura de substâncias para 

identificar, quantificar ou obter a substância pura para os mais 

diversos fins. A separação ocorre pela migração da amostra por 

uma fase estacionária (a coluna) por intermédio de um fluido (a 

fase móvel), após a amostra ser injetada no sistema 

cromatográfico, a seguir os componentes da amostra se 

distribuem entre as duas fases e devido ao efeito retardante da 

fase estacionária viajam mais lentamente que a fase móvel, o 

equilíbrio de distribuição de componentes entre as duas fases 

determina a velocidade de migração de cada um desses 

componente através do sistema. A identificação das 

substâncias que estão eluindo da coluna cromatográfica pode 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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ser feita pelo espectrômetro de massas que se destaca como 

detector. A combinação dos dois métodos (cromatografia 

líquida ou gasosa com espectrometria de massas) reduz a 

possibilidade de erro (ARGENTON, 2010). 

A validação adequada da metodologia assegura a 

qualidade metrológica dos ensaios e a confiabilidade técnica 

dos resultados. Validar um processo, equipamento, sistema ou 

metodologia é tornar legítimo, através do estabelecimento de 

documentações, tudo que envolve o processo de produção e 

controle de qualidade, desde as condições do ambiente, até os 

insumos e matérias-primas que entram em sua composição. 

Em outras palavras, validar significa garantir que o produto seja 

fabricado sempre da mesma forma, com a mesma qualidade e 

dentro dos limites de tolerância, pré estabelecidos, 

rigorosamente (ATHAIDE, 2000; MORETTO; SHIB, 2000; 

EMANUELLI, 2000; NICOLÓSI, 2003).  

Os parâmetros determinados na validação são: limite de 

detecção, limite de quantificação, precisão, linearidade, 

seletividade, sensibilidade e exatidão e descritos a seguir. 

Limite de detecção (LD): Segundo resolução ANVISA 

RE nº 899, de 29 de maio de 2003, limite de detecção é a menor 

quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser 

detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as 

condições experimentais definidas. O limite de detecção é 

estabelecido por meio da análise de soluções de concentrações 

conhecidas e decrescentes do analito, até o menor nível 

detectável, no caso de métodos instrumentais (CLAE, CG, 

absorção atômica), a estimativa do limite de detecção pode ser 

feita com base na relação de 3 vezes o ruído da linha de base. 

Pode ser determinado pela equação: LD = (DPa / IC) x 3 (em 
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que Dpa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, 

no mínimo, 3 curvas de calibração construídas contendo 

concentrações próximas ao suposto limite de quantificação; IC 

é a inclinação da curva de calibração).  

INMETRO DOQ-CGCRE-008,de 2006, considera o limite 

de detecção do equipamento (LDE) como a concentração do 

analito que produz um sinal de três a cinco vezes a razão 

sinal/ruído do equipamento. O limite de detecção do método 

(LD) é determinado como a concentração mínima de uma 

substância medida e declarada com 95% ou 99% de confiança 

de que a concentração do analito é maior que zero. O LD é 

definido por meio da análise completa de uma dada matriz 

contendo o analito. O procedimento de determinação do LD é 

aplicado a uma grande variedade de amostras, desde a água 

reagente (branco) até águas residuárias, todas contendo o 

analito. O LD pode variar em função do tipo da amostra. É 

fundamental assegurar que todas as etapas de processamento 

do método analítico sejam incluídas na determinação desse 

limite de detecção. 

Limite de quantificação (LQ): segundo ANVISA RE nº 

899, de 29 de maio de 2003, é a menor quantidade do analito 

em uma amostra que pode ser determinada com precisão e 

exatidão aceitáveis sob as condições experimentais 

estabelecidas. O limite de quantificação é um parâmetro 

determinado principalmente para ensaios quantitativos de 

impurezas, produtos de degradação e é expresso como 

concentração do analito (por exemplo, porcentagem p/p ou p/V, 

partes por milhão) na amostra. O limite de quantificação é 

estabelecido através da análise de soluções contendo 

concentrações decrescentes do analito até o menor nível 
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determinável com precisão e exatidão aceitáveis. Pode ser 

expresso pela equação: LQ = (Dpa x 10) / IC (em que, Dpa é o 

desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 

curvas de calibração construídas contendo concentrações do 

analito próximas ao suposto limite de quantificação; IC é a 

inclinação da curva de calibração). Também pode ser 

determinado por meio do ruído, neste caso, determina-se o 

ruído da linha de base e considera-se como limite de 

quantificação aquela concentração que produza relação sinal-

ruído superior a 10:1. 

Para INMETRO DOQ-CGCRE-008, de 2006, o limite de 

quantificação é a menor concentração do analito que pode ser 

determinada com um nível aceitável de exatidão e precisão. 

Pode ser considerado como a concentração do analito 

correspondente ao valor da média do branco mais 5, 6 ou 10 

desvios-padrão. É também denominado “Limite de 

Determinação”, que na prática corresponde ao padrão de 

calibração de menor concentração (excluindo o branco). Este 

limite, após ter sido determinado, deve ser testado para 

averiguar se a exatidão e a precisão conseguidas são 

satisfatórias. 

 Precisão: Segundo ANVISA RE nº 899, de 29 de maio 

de 2003, a precisão é a avaliação da proximidade dos 

resultados obtidos em uma série de medidas de uma 

amostragem múltipla de uma mesma amostra. Esta é 

considerada em três níveis,repetibilidade (precisão intra-

corrida), concordância entre os resultados dentro de um curto 

período de tempo com o mesmo analista e mesma 

instrumentação, a repetibilidade do método é verificada por, no 

mínimo, 9 (nove) determinações, contemplando o intervalo 
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linear do método, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa, média 

e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de 6 determinações 

a 100% da concentração do teste,precisão intermediária 

(precisão inter-corridas), concordância entre os resultados do 

mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com 

analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. Para a 

determinação da precisão intermediária recomenda-se um 

mínimo de 2 dias diferentes com analistas diferentes, 

reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial),  concordância 

entre os resultados obtidos em laboratórios diferentes como em 

estudos colaborativos, frequentemente aplicados à 

padronização de metodologia analítica. A precisão de um 

método analítico pode ser expressa como o desvio padrão ou 

desvio padrão relativo (coeficiente de variação) de uma série de 

medidas. A precisão pode ser expressa como desvio padrão 

relativo (DPR) ou coeficiente de variação (CV%), segundo a 

equação: DPR = (DP / CMD) x 100% (onde DP é o desvio 

padrão e CMD a concentração média determinada). O valor 

máximo aceitável deve ser definido de acordo com a 

metodologia empregada, a concentração do analito na amostra, 

o tipo de matriz e a finalidade do método, não se admitindo 

valores superiores a 20%. 

 Segundo INMETRO DOQ-CGCRE-008, de 2006, é um 

termo geral para avaliar a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, de amostras 

semelhantes ou padrões, em condições definidas. É 

normalmente determinada para circunstâncias específicas de 

medição e as duas formas mais comuns de expressá-la são por 

meio da repetitividade e a reprodutibilidade, sendo 

frequentemente expressas pelo desvio-padrão. Repetitividade 
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e reprodutibilidade, são comumente dependentes da 

concentração do analito e deste modo, devem ser determinadas 

para um diferente número de concentrações e em casos 

relevantes, a relação entre precisão e a concentração do analito 

deve ser estabelecida. 

Linearidade: Segundo ANVISA RE nº 899 (29 de maio 

de 2003), é a capacidade de uma metodologia analítica de 

demonstrar que os resultados obtidos são diretamente 

proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de 

um intervalo especificado se recomenda que a linearidade seja 

determinada pela análise de no mínimo 5 (cinco) concentrações 

diferentes. O critério mínimo aceitável do coeficiente de 

correlação ® deve ser igual a 0,99. 

Para INMETRO DOQ-CGCRE-008/ 2006, linearidade é 

a habilidade de um método analítico em produzir resultados 

diretamente proporcionais à concentração desse analito em 

amostras de uma dada faixa de concentração. A quantificação 

requer que se conheça a dependência entre a resposta medida 

e a concentração do analito e a linearidade é obtida por 

padronização interna ou externa e formulada como expressão 

matemática usada para o cálculo da concentração do analito a 

ser determinado na amostra real. A equação da reta que 

relaciona as duas variáveis é: y = ax + b (onde y é a resposta 

medida – absorbância, altura ou área do pico, etc.; x é a 

concentração; a é a inclinação da curva de calibração que 

equivale à sensibilidade e b é a interseção com o eixo y, quando 

x é igual a 0). A linearidade de um método pode ser observada 

pelo gráfico dos resultados dos ensaios em função da 

concentração do analito ou então calculada a partir da equação 

da regressão linear, determinada pelo método dos mínimos 
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quadrados. O coeficiente de correlação linear ® é 

frequentemente usado para indicar o quanto pode ser 

considerada adequada a reta como modelo matemático e deve 

ser igual a 0,90. 

Seletividade: Segundo ANVISA RE nº 899, de 29 de 

maio/2003, é a capacidade que o método possui de medir 

exatamente um composto em presença de outros componentes 

tais como impurezas, produtos de degradação e componentes 

da matriz. Para análise qualitativa (teste de identificação) é 

necessário demonstrar a capacidade de seleção do método 

entre compostos com estruturas relacionadas o que deve ser 

confirmado pela obtenção de resultados positivos 

(preferivelmente em relação ao material de referência 

conhecido) em amostras contendo o analito comparando-as 

com resultados negativos obtidos com amostras que não 

contém o fármaco, mas compostos estruturalmente 

semelhantes. Em métodos cromatográficos, é preciso tomar 

precauções para garantir a pureza dos picos cromatográficos 

usando testes de pureza de pico (por exemplo, com auxilio de 

detector de arranjo de fotodiodos ou espectrometria de massas) 

que são interessantes para demonstrar que o pico 

cromatográfico é atribuído a um só componente.  

Para INMETRO DOQ-CGCRE-008, (2006), uma amostra 

consiste dos analitos a serem medidos, da matriz, e de outros 

componentes que podem ter algum efeito na medição, mas que 

não se quer quantificar. A especificidade e a seletividade estão 

relacionadas ao evento da detecção e um método que produz 

resposta para apenas um analito é denominado específico, um 

método que produz respostas para vários analitos, mas que 

pode distinguir a resposta de um analito da de outros, é 
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chamado seletivo, entretanto, os termos especificidade e 

seletividade são frequentemente utilizados indistintamente ou 

com diferentes interpretações. 

Sensibilidade: Segundo INMETRO DOQ-CGCRE-008 

(2006), sensibilidade é um parâmetro que evidencia a variação 

da resposta em função da concentração do analito. Pode ser 

expressa pela inclinação da reta de regressão de calibração 

que é determinada simultaneamente com os testes de 

linearidade. Pode ser expressa pela equação: S = dx/dc (onde 

dx é variação da resposta e dc é a variação da concentração). 

Exatidão:  ANVISA RE nº 899 (2003), define exatidão de 

um método analítico como a proximidade dos resultados 

obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. 

A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da 

quantidade conhecida do analito adicionado à amostra, ou 

como a diferença porcentual entre as médias e o valor 

verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança. A 

exatidão do método deve ser determinada após o 

estabelecimento da linearidade, do intervalo linear e da 

especificidade do mesmo, sendo verificada a partir de, no 

mínimo, 9 (nove) determinações contemplando o intervalo 

linear do procedimento, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa, 

média e alta, com 3 (três) réplicas cada. Pode ser expressa pela 

seguinte equação: E = (CME / CT) x 100 (onde CME é a 

concentração média experimental e CT é a concentração 

teórica). 

Para INMETRO DOQ-CGCRE-008 (2006), a exatidão do 

método é definida como a concordância entre o resultado de um 

ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente 

verdadeiro. Os processos geralmente utilizados para avaliar a 
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exatidão de um método são, uso de materiais de referência, 

comparações interlaboratoriais e ensaios de recuperação. A 

exatidão, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio 

será uma combinação de componentes de erros aleatórios e 

sistemáticos. 

 A seguir se apresentam resultados de vários artigos 

científicos relacionados ao tema base. 

Bieniek et al. (2011), estudando a validação por 

cromatografia líquida de alta eficiência aplicada ao doseamento 

de clozapina em nanopartículas poliméricas, utilizaram CLAE 

com detector de arranjo de fotodiodos (comprimento de onda 

de 278 nm) com coluna c18, eluíção isocrática com acetonitrila-

tampão fosfato 50 mm pH 3,8 (60:40, v/v) e fluxo de 1,5 ml/min 

seguiu legislações internacionais vigentes no país e mostrou-se 

adequada para a faixa de concentração da clozapina entre 1,0 

– 32,0 µg/ml. Destaca-se que clozapina é um dos mais eficazes 

neurolépticos conhecidos, usa-se no tratamento de sintomas 

psicóticos das esquizofrenias e em portadores de transtornos 

bipolares e também para tratar distúrbios do pensamento, 

emocionais e comportamentais em pacientes com doença de 

Parkinson, quando falha o tratamento convencional, sendo 

importante a dosagem correta. 

Seguindo a tendência mundial de estudar o valor 

nutricional e efeitos associados à saúde dos pigmentos de 

frutas, Sentanin e Amaya (2007) utilizaram CLAE para analisar 

quantitativamente os principais 435arotenoides presentes em 

três cultivares de mamão (Formosa, Golden e Sunrise) e três 

cultivares de pêssego (Xiripá, Coral e Diamante). Para cada 

cultivar, analisaram-se 5 (cinco) lotes durante o ano para 

mamão e durante uma safra para pêssego. A pureza dos 
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padrões isolados foi de 90% para β-criptoxantina, 97% para β-

caroteno e 98% para licopeno e violaxantina. As curvas 

apresentaram linearidade, passaram pela origem e os pontos 

tiveram coeficientes de variação menor que 5%, as 

concentrações encaixaram-se às esperadas nas amostras, os 

coeficientes de correlação permaneceram muito próximos do 

valor 1,0, sendo, 0,9794 para licopeno, 0,9968 para 

violaxantina, 0,9919 e 0,9934 para β-caroteno e 0,9993 para β-

criptoxantina. Os três cultivares de mamão apresentaram 

composição parecida com as médias dos conteúdos totais de 

licopeno, β-criptoxantina e β-caroteno variando de 18,5 a 23,9, 

8,2 a 11,7 e 0,5 a 1,2 µg.g -1, respectivamente. Em relação ao 

pêssego, os cultivares Coral e Xiripá tiveram níveis muito baixos 

de 436arotenoides, o cultivar Diamante teve um teor total médio 

de 6,4 µg.g -1 de β-criptoxantina, o 436arotenoide principal. Os 

autores concluíram que as variedades de mamão estudadas 

contêm licopeno, β-criptoxantina e β-caroteno como principais 

436arotenoides, com mais elevadas concentrações do primeiro 

e 436arotenoides bastante próximas entre si. Os cultivares de 

pêssego contêm β-criptoxantina, β-caroteno e violaxantina 

como principais 436arotenoides, sendo o primeiro majoritário. 

Já duas variedades de pêssego (Coral e Xiripá) têm 

composição de 436arotenoides muito semelhantes, mas com 

teores muito inferiores os encontrados no cultivar Diamante. 

Com esses dados as propriedades nutricionais e “curativas” 

desses cultivares podem ser diferentes, facilitando eventuais 

escolhas de suas diferentes variedades para diferentes tipos de 

dietas.  

 Mesquita et al. (2013) trabalharam com a validação de 

método de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para 
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a determinação de sete AGV – ácidos fórmico, acético, 

propiônico, butírico, isobutírico, valérico e isovalérico, de 

composição de C1 até C5, todos intermediários da digestão 

anaeróbia em amostras ambientais. Utilizaram uma coluna de 

troca iônica HPX-87H (Bio-Rad,300,0x7,8 mm) a 55ºC, com 

volume de injeção de 10 µL e fase móvel (0,01mol.L-1 H2SO4) 

no modo isocrático com uma vazão de 0,6 mL.min-1. Os AGV 

foram analisados no comprimento de onda de 210 nm com 

detector UV-Vis com arranjo de diodos (DAD – Shimadzu SPD- 

M20A) em um tempo total de análise de 35 min. Os critérios de 

validação foram: limites de detecção e de quantificação que 

ficaram na faixa de 5,0 a 10mg.L-1e 15 a 30mg.L-

1,respectivamente; linearidade (comprovada para todos os 

ácidos); repetitividade e sensibilidade (muito boa para a maioria 

dos ácidos); efeito de matriz (efeito de supressão observado 

para o ácido isobutírico) e exatidão (85 a 104%). Os autores 

concluíram que o método de cromatografia líquida de alta 

eficiência proposto para a análise dos sete AGV em amostras 

de efluentes anaeróbios foi devidamente validado segundo os 

critérios de limite de detecção, limite de quantificação, faixa de 

trabalho, linearidade, precisão (repetitividade), sensibilidade, 

seletividade e exatidão. O método apresentou boa 

repetitividade uma vez que a pior condição, obtida para o ácido 

isovalérico, resultou em coeficiente de variação de 1,64%. Além 

disso, o método apresentou boa seletividade para os sete AGV 

testados, à exceção do ácido isobutírico, para qual o efeito de 

matriz pareceu mais pronunciado. Já o efeito de matriz pareceu 

ser menos interferente para o ácido propiônico. A exatidão do 

método também foi comprovada e variou de 85 a 104%. Sendo 

assim, as condições operacionais adotadas para as análises 
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cromatográficas se mostraram adequadas e válidas para a 

determinação quantitativa de AGV em amostras de efluentes 

anaeróbios. 

 Mulat e Feilberg (2015), objetivaram estabelecer um 

método rápido e simples de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas (CG/EM) para a determinação do 

enriquecimento isotópico de acetato e concentração de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGV não derivados) em amostras de 

digestores anaeróbios de biogás por injeção de líquido direto de 

amostras aquosas acidificadas. A preparação da amostra 

envolveu acidificação, centrifugação e filtração da solução 

aquosa, seguida pela injeção direta dessa solução aquosa 

sobrenadante sobre uma coluna polar. Com a preparação da 

amostra e as condições de CG/EM utilizadas obteve-se 

cromatogramas bem resolvidos com picos de AGV obtidos em 

curto tempo. Boa recuperação (96,6-102,3%), bem como 

detecção de baixas concentrações (4-7 mol / L) e limites de 

quantificação (14-22 nmol / L) foram obtidos para todos os seis 

AGV estudados. Boa linearidade foi atingida para a 

concentração e medição do enriquecimento do isótopo com 

coeficientes de regressão maior do que 0,9978 e 0,9996, 

respectivamente. O método mostrou boa precisão intra- e inter-

dia com um desvio-padrão relativo inferior a 6% para a 

determinação da relação de (TTR) de ambos acetato de [2- (13) 

C] e [U- (13) C] acetato. Ele também tem uma boa precisão intra 

e inter-dia com um desvio padrão relativo inferior a 6% e 5% 

para a determinação da concentração de amostras de solução 

e de biogás em digestor padrão, respectivamente. A 

acidificação de amostras de biogás com ácido oxálico, com o 

pH baixo requerido para a protonação dos AGV, permite a 
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extração de AVG de cadeias curtas em especial acetato a partir 

da matriz da amostra complexa. Além disso, o ácido oxálico foi 

a fonte de ácido fórmico, que foi produzida no injetor ajustado a 

uma temperatura elevada. O ácido fórmico produziu e impediu 

a adsorção de ácidos graxos e cadeia curta na coluna, 

eliminando a distorção de picos e picos fantasmas. A 

aplicabilidade do método de CG/EM validado para a 

determinação da concentração de acetato e o seu 

enriquecimento isotópico 13C em amostras de digestores 

anaeróbios foi testado e os resultados demonstram a 

adequabilidade do presente método para identificar as vias 

metabólicas envolvidas na degradação e na produção de 

acetato. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O método da cromatografia líquida de alta eficiência e o 

método de cromatografia gasosa, acoplados a um 

espectrômetro de massas como detector, são ferramentas 

analíticas eficazes que reduzem a possibilidade de erro. A 

validação dos métodos é fundamental para sua credibilidade, 

assegurando a confiança dos resultados, de acordo com 

ANVISA e INMETRO. Tornam-se assim passíveis de aplicação 

em análises na área de alimentos, saúde e meio ambiente se 

atenderem aos parâmetros de validação (exatidão, linearidade, 

limite de detecção, limite de quantificação, precisão, 

seletividade, sensibilidade). 
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RESUMO: A dislipidemia é um dos atuais problemas de saúde 
pública mais prevalentes e é caracterizada por alterações no 
metabolismo lipídico. Seu controle pode ser exercido através da 
inclusão de fibras dietéticas na alimentação e modificações no 
estilo de vida. As frutas tropicais e seus subprodutos 
agroindustriais são promissoras fontes de fibras dietéticas. 
Neste sentido, objetivou-se fazer uma revisão de literatura, 
utilizando bases de dados Pubmed, Scielo, Science Direct e 
Google acadêmico, sobre a influência da atividade prebiótica 
das fibras dietéticas provenientes de subprodutos de frutas 
tropicais sobre o tratamento da dislipidemia, em publicações 
entre os anos de 2008 a 2016. Verificou-se que fibras dietéticas 
oriundas de frutas tropicais, partes de frutas e subprodutos de 
frutas podem modular a microbiota intestinal, com consequente 
produção de ácidos graxos de cadeia curta e regulação do 
metabolismo lipídico. As pesquisas com frutas e/ou partes de 
frutas testadas obtiveram respostas satisfatórias em relação à 
melhora do perfil lipídico. Mesmo havendo evidências da 
atividade prebiótica das fibras dietéticas de frutas tropicais e 
sua influência sobre o tratamento da dislipidemia, há uma 
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escassez de pesquisas sobre os subprodutos agroindustriais de 
frutas e novos estudos devem ser estimulados com a finalidade 
de introduzi-los posteriormente na alimentação humana e 
diminuir consequentemente a poluição ambiental, visando uma 
produção sustentável.  
Palavras-chave: Dislipidemia. Microbiota intestinal. 
Subprodutos de frutas. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas 

tropicais frescas e processadas (IBRAF, 2016ª). Entretanto, o 

aumento da demanda de beneficiamento dessa produção 

frutícola aumentou a geração de subprodutos agroindustriais 

que muitas vezes são descartados de forma inadequada, 

causando problemas ambientais (SOUSA; CORREIA, 2010).  

Os subprodutos podem apresentar maior quantidade de 

nutrientes, principalmente de fibras dietéticas, do que o 

conteúdo total apresentado originalmente por algumas frutas 

(MYODA et al., 2010; FRACASSETTI et al., 2013). As FD são 

carboidratos complexos considerados componentes bioativos 

presentes nas frutas que podem apresentar efeito prebiótico no 

intestino (SLAVIN, 2008; CANDELA et al., 2010).  

Investigações científicas relatam que as frutas e seus 

subprodutos podem apresentar ação prebiótica que contribui no 

tratamento das dislipidemias através da modulação da 

microbiota intestinal, produção de ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC) e melhora do metabolismo lipídico (ARORA; SHARMA; 

FROST, 2011; KACZMARCZYK; MILLER; FREUND, 2012; 

LAYDEN et al., 2013). 

A dislipidemia é uma das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) mais prevalentes na população 
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mundial, sendo considerada um problema de saúde pública 

decorrente da alteração do metabolismo lipídico (XAVIER et al., 

2013), que pode ser controlada por meio de uma dieta 

adequada (RIDEOUT et al., 2010). 

Considerando tais aspectos, o presente estudo foi 

realizado com o objetivo de elaborar uma revisão da literatura 

sobre a influência da atividade prebiótica de fibras dietéticas 

oriundas de subprodutos agroindustriais de frutas tropicais 

sobre o tratamento da dislipidemia.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado mediante 

busca de artigos científicos nos idiomas inglês e português 

publicados entre os anos de 2008 a 2016, nas bases de dados 

Pubmed, Scielo, Science Direct e Google acadêmico. 

Considerou-se a originalidade, a relevância, o rigor e a 

adequação do desenho experimental. Foram utilizados na 

busca os seguintes descritores em inglês (fruit, tropical fruits, 

by-product, residue, waste, dietery fiber, prebiotic, gut 

microbiota e dyslipidemia) e em português (frutas, frutas 

tropicais, subproduto, resíduo, resíduos, fibra dietética, 

prebiótico, microbiota intestinal e dislipidemia). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento de muitas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) na população brasileira está associado 

à transição alimentar dos últimos anos, que caracteriza-se pelo 

aumento do consumo de alimentos ultraprocessados com baixo 

teor de nutrientes e muito calóricos (óleos e gorduras vegetais, 
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gordura animal, açúcar e refrigerantes e bebidas alcoólicas) e 

de produtos de origem animal (carnes, leite e derivados e ovos); 

pela baixa ingestão de frutas, verduras e legumes (LEVY et al., 

2012; SOUZA et al., 2013), concomitantemente à inatividade 

física (GOMES, 2014). 

A dislipidemia, também chamada de dislipidemia 

aterogênica (TENENBAUM; FISMAN, 2012), pois seus 

componentes são fatores de risco para o desenvolvimento da 

doença arterial coronariana (DAC), é uma DCNT decorrente da 

alteração do metabolismo lipídico.  Caracteriza-se pela 

elevação dos níveis plasmáticos de Colesterol Total (CT), 

Lipoproteína de Baixa Intensidade (LDL-c) e Triglicerídeos 

(TG), assim como pela redução das concentrações plasmáticas 

da Lipoproteína de Alta Intensidade (HDL-c), sendo que estas 

alterações podem ou não estar associadas (XAVIER et al., 

2013).  

O controle da dislipidemia pode ser realizado por meio de 

cuidados dietéticos associados a mudanças no estilo de vida e 

prática de exercícios físicos, sendo em alguns casos também 

necessário o tratamento farmacológico. Todavia, a alimentação 

adequada é reconhecida como a intervenção mais importante 

na prevenção e tratamento da dislipidemia (RIDEOUT et al., 

2010), fazendo-se necessário reduzir o consumo de alimentos 

fontes de colesterol, ácidos graxos saturados, ácidos graxos 

trans e açúcares simples; e aumentar a ingestão de fibras 

alimentares (XAVIER et al., 2013). 

Estudos têm relacionado o consumo de frutas tropicais 

com a prevenção de DCNT, como dislipidemias, doenças 

cardiovasculares, câncer e outras patologias relacionadas ao 

envelhecimento (VIUDA-MARTOS et al., 2010; PRAKASH et 

al., 2012; PAHUA-RAMOS et al., 2012; QUIRÓS-SAUCEDA et 
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al., 2014), principalmente porque as frutas apresentam 

numerosos fitoquímicos com potencial atividade biológica, 

chamados de compostos bioativos (CBAs). Os CBAs mais 

comuns presentes nos frutos tropicais são as fibras dietéticas 

(FD), vitaminas C e E, carotenóides, compostos fenólicos e 

minerais (AYALA-ZAVALA et al., 2011). As frutas exóticas 

exibem conteúdo importante do FD, dentre as que apresentam 

maior teor de fibra inclui goiaba (3,0 g/100g), carambola (2,78 

g/100g), mamey (Pouteria sapota) (3,0 g/100g), manga (3,10 

g/100g), sapoti (5,31 g/100g) e framboesas (6,50 g / 100 g) 

(AYALA-ZAVALA et al., 2011). 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas com 

aproximadamente 43 milhões de toneladas produzidas ao ano, 

onde 47 % são comercializadas na forma in natura e 53% das 

frutas são processadas (IBRAF, 2016b). O beneficiamento da 

produção frutícola incide na elevação da geração de 

subprodutos agroindustriais (cascas e caroços ou sementes), 

cerca de 39000 toneladas anualmente, que contribui 

significativamente com a poluição do meio ambiente por não 

apresentarem um destino sustentável (SOUSA; CORREIA, 

2010). A depender da fruta, os principais subprodutos gerados 

no processamento são casca, caroço ou sementes e o bagaço. 

Esses subprodutos possuem em sua composição FD, 

vitaminas, minerais e compostos antioxidantes importantes 

para as funções fisiológicas (SOUSA et al., 2011) e podem ser 

introduzidos em produtos alimentares como fontes de CBAs. 

O Codex Alimentarius Commission (2012), define a fibra 

dietética como polímeros de carboidratos com dez ou mais 

unidades monoméricas que não são hidrolisados por enzimas 

endógenas no intestino delgado dos humanos. Para que uma 

FD exerça atividade prebiótica, deve atender efetivamente a 
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três critérios: (I) resistência a acidez gástrica e a hidrólise por 

enzimas de mamíferos e absorção gastrointestinal; (II) 

substrato de fermentação por micro-organismos intestinais 

pertencentes a microbiota humana; e (III) estimulação seletiva 

do crescimento e/ou atividade de bactérias intestinais 

(principalmente bifidobactérias e lactobacilos) associados com 

a saúde e bem-estar (CANDELA et al., 2010; 

PUSHPANGADAN et al., 2014).  

Quanto à solubilidade em água, as fibras dietéticas são 

classificadas em solúveis e insolúveis. As fibras dietéticas 

insolúveis (FDI) como a celulose, a lignina e algumas 

hemiceluloses e mucilagens contribuem para o aumento do 

volume do bolo fecal, redução do tempo de trânsito intestinal, 

retardo da absorção de glicose e retardo da 

hidrólise do amido, são encontradas em maior quantidade no 

farelo de trigo, nos cereais integrais e seus produtos, nas raízes 

e nas hortaliças (BARACHO et al., 2012; CUPERSMID et al., 

2012; PORFÍRIO; HENRIQUE; DE ABREU REIS, 2014). 

As fibras dietéticas solúveis (FDS) incluem a maioria das 

pectinas, gomas, mucilagens e hemiceluloses que são 

encontradas em frutas, farelo de aveia, cevada e leguminosa e 

comprovadamente são responsáveis pelo aumento do tempo 

de trânsito intestinal, diminuição do esvaziamento gástrico, ao 

retardo da absorção de glicose, diminuição da glicemia pós-

prandial e redução do colesterol sanguíneo devido às suas 

propriedades físicas que conferem viscosidade ao conteúdo 

luminal (AYALA-ZAVALA et al., 2011; KACZMARCZYK; 

MILLER; FREUND, 2012). 

A ingestão de fibra alimentar recomendada para os 

indivíduos saudáveis é de 15 a 30 g/dia, sendo 75% das fibras 

insolúveis e 25% solúveis. A recomendação diária de 
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prebióticos ainda não está estabelecida, mas a quantidade de 

5 a 10 g pode ser recomendada para manutenção da microbiota 

normal, e de 12,5 a 20 g, para recuperação das bifidobactérias 

(SBNPE; SBCM; ABN, 2011). 

Na literatura científica há poucos trabalhos que analisam 

os efeitos fisiológicos das FD advindas de frutas e dos seus 

subprodutos agroindustriais in vitro e in vivo (modelos 

experimentais humanos ou animais). No Quadro (1) pode-se 

observar algumas pesquisas com frutas e/ou seus subprodutos 

e os principais efeitos sobre a saúde. Na Figura (1) está a 

distribuição percentual dos estudos sobre os efeitos fisiológicos 

de frutas, partes da fruta e subprodutos de frutas sobre à saúde. 

 

Quadro 1. Efeitos fisiológicos de fibras dietéticas oriundas de 
frutas e subprodutos de frutas  

Tipo de 
estudo 

Fruta/ 
subprodut

o 

Principais 
resultados 

Referência 

In vivo 
(ratas 
Wistar) 

Cacau 
(Theobroma 
cacao L. 

↑Bifidobacterium 
e Lactobacillus; 
↑ produção de 
AGCC e ↓pH 
cecal e fecal. 

Massot 
Cladera et al., 
2015. 

In vitro  Pitaya 
(Hylocereus 
undatus 
(Haw.))  

Oligossacarídeo
s da Pitaya: 
↑resistência a 
acidez gástrica; 
↑crescimento de 
Lactobacillus e 
bifidobactérias.  

Wichienchot; 
Jatupornpipat
; Rastall, 
2010. 

In vitro e in 
vivo 

Maçã 
(Malus 
domestica) 

In vitro: pectina 
de maçã  
↑Bifidobacterium 

Shinohara et 
al., 2010.  

http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbz/v34n5/26660.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbz/v34n5/26660.pdf
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(homens 
saudáveis) 

e Lactobacillus 
em fezes de 
adultos; 
In vivo: ingestão 
das maçãs 
↑bifidobactérias, 
Lactobacillus e 
Streptococcus 
(incluindo 
Enterococcus) 
nas fezes; ↓ C. 
perfringens, 
enterobactérias 
e Pseudomonas; 
↑concentrações 
fecais do AGCC 
acético. 

In vivo 
(ratos 
Wistar 
lactantes e 
pós-
lactantes) 

Pupunha 
vermelha 
(Bactris 
gasipaes 
Kunth) 

Lactantes: 
↓peso corporal; 
↓CT; ↑HDL. 
 
Pós-lactantes: 
↓triglicerídeos; 
↑HDL. 

Carvalho et 
al., 2013.  

In vitro  Subproduto
s de tâmara 
(caroços) 
(Phoenix 
dactylifera 
L. 
var.Medjoul
) e maçã 
(bagaço) 
(Malus 

Fermentação in 
vitro por 
bactérias 
colônicas 
produziu AGCC 
(formiato, 
succinato,  
acetato, 
propionato e 
butirato). 

Gullon et al., 
2015a. 
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domestica 
var. rayada) 

In vitro Subproduto 
(casca) de 
romã 
(Punica 
granatum) 

A fermentação in 
vitro por 
bactérias do 
cólon gerou os 
ácidos acético, 
propiônico e 
butírico. 

Gullon et al., 
2015b. 

In vivo 
(hamsters 
Golden 
Syrian 
machos) 

Casca de 
abacaxi 
(Ananas 
comosus L. 
Merr.) 

Modulação das 
atividades de 
enzimas 
bacterianas 
fecais; 
↓conteúdos de 
amônia no ceco 
e nas fezes; 
↑concentração 
no cécum de 
AGCC. 

Huang; Tsai; 
Chow, 2014. 

In vivo 
(ratos 
Wistar) 

Casca de 
maracujá 
(Passiflora 
edulis) 

Efeito positivo 
na produção de 
AGCC, porém 
não houve 
alteração na 
microbiota 
intestinal. 

Da Silva et 
al., 2014. 

In vivo 
(indivíduos 
sedentários
) 

Casca de 
maracujá 
(Passiflora 
edulis) 

↓ Glicemia e CT. Miranda et 
al., 2015. 

In vivo 
(ratos 
Wistar) 

Casca de 
maracujá 
(Passiflora 
edulis) 

↑HDL-c; 
↓glicemia; ↓TG; 
↓CT. 

Barbalho et 
al., 2012. 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 
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Figura 2. Percentual de estudos sobre os efeitos fisiológicos de 
frutas, partes da fruta e subprodutos de frutas à saúde 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Pode-se perceber que a maioria das pesquisas 

encontradas avaliaram os efeitos fisiólogicos de frutas e partes 

de frutas e que são escassos os trabalhos com subprodutos de 

frutas tropicais. Assim, ainda há muito a se averiguar sobre os 

efeitos fisiológicos e o potencial probiótico dos subprodutos 

agroindustriais gerados das diversas frutas tropicais que são 

produzidas, processadas e comercializadas internamente e 

externamente.  

Dominguez-Bello et al. (2011), dizem que a dieta é um 

dos determinantes mais importantes da diversidade microbiana 

no trato gastrointestinal (TGI) humano e as diferentes 

populações microbianas afetam o desempenho fisiológico do 

hospedeiro. Uma microbiota intestinal saudável é composta 

principalmente pelos gêneros Bifidobacterium spp. e 

40%

40%

20%

Frutas Partes da fruta Subproduto de fruta
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Lactobacillus spp., que não possuem agentes patogênicos 

conhecidos, produzem vasta gama de agentes antimicrobianos 

e fermentam principalmente hidratos de carbono (Delgado et 

al., 2010).  

Cultrone et al. (2015) e Candela et al. (2010), ressaltam 

que a microbiota intestinal exerce uma contribuição 

fundamental para o equilíbrio da energia humana e nutrição, 

pois interfere na capacidade do hospedeiro para metabolizar 

polissacarídeos não digeríveis; regular o armazenamento de 

gordura e a biossíntese de vitaminas essenciais;  gerar  ácidos 

graxos de cadeia curta; no metabolismo de aminoácidos; na 

biossíntese de metabólitos secundários; e no metabolismo de 

co-fatores e vitaminas. 

A degradação das FD envolve uma forte sintonia 

metabólica entre os diversificados micro-organismos que 

constituem a microbiota intestinal (CANDELA et al., 2010). A 

fermentação bacteriana das FD gera muitos produtos finais, 

entre eles os AGCC (BESTEN et al., 2013) que ao serem 

absorvidos pelos enterócitos constituem fonte de energia 

importante para o epitélio do cólon; acessam à circulação portal 

e tem impacto sobre o metabolismo lipídico; regulam a síntese 

de lipídios e colesterol no fígado (CANDELA et al., 2010).  

A fermentação das FD pelas bactérias endógenas pode 

ainda causar a diminuição do pH intestinal devido a produção 

de AGCC e o aumento da capacidade de neutralização do 

bicarbonato. Valores mais baixos de pH alteram a composição 

da microbiota intestinal e impedem o crescimento excessivo de 

bactérias patogênicas sensíveis ao pH, como 

Enterobacteriaceae e Clostridia (BESTEN et al., 2013).  

Ademais, o consumo equilibrado de fibras pode 

beneficiar a saúde do trato intestinal através do aumento do 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214799315000806
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volume fecal pela absorção de água (HU et al., 2012). 

Rodríguez-Cabezas et al. (2010), ressaltam que as fibras 

dietéticas tem capacidade de prender a água em sua estrutura 

tridimensional facilitando a excreção fecal e com consequente 

efeito laxante. 

 Entretanto, ainda há controvérsias entre quais das 

frações das fibras dietéticas, FDS ou FDI, apresenta maior 

impacto sobre a saúde. Na metanálise realizada por Wu et al. 

(2015), que incluiu dezoito estudos de coorte com 672.408 

participantes, confirmaram que a ingestão de fibras dietéticas 

solúvel ou insolúvel (em especial as oriundas de cereais e 

frutas), apresenta similar efeito que está inversamente 

associado com o risco de DAC. Porém, Barbalho et al. (2012) 

afirmaram que a casca de maracujá possui FDS, tais como 

mucilagem e pectinas, que formam um gel viscoso ao reter água 

e este reduz a sensação de fome, o excesso de 

peso/obesidade, os níveis plasmáticos de CT, TG e LDL-c; e 

aumenta a excreção do colesterol e sais biliares nas fezes, e os 

níveis de HDL-c.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Mediante a revisão apresentada foi observado que 

muitos estudos apontam efeito benéfico da utilização de fibras 

dietéticas sobre o metabolismo lipídico. Há evidências 

científicas que as fibras dietéticas provenientes de frutas e de 

seus subprodutos (cascas e caroços ou sementes) podem 

exercer atividade prebiótica na microbiota intestinal, 

colaborando com a regulação do metabolismo glicídico e 

lipídico. Contudo, ainda há poucas pesquisas realizadas com os 

subprodutos de frutas tropicais obtidos diretamente da 
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agroindústria e o potencial prebiótico de suas fibras dietéticas e 

os possíveis efeitos sobre a dislipidemia. Dessa forma, novos 

estudos devem ser estimulados com a finalidade de introduzir 

subprodutos de frutas na alimentação humana e 

consequentemente reduzir a poluição ambiental, visando uma 

produção sustentável.   
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RESUMO: A problemática ambiental é um fenômeno crescente 
que, em grande dimensão, remete a incidência dos 
comportamentos do homem sobre o meio ambiente e os 
recursos naturais. Alguns estudos sugerem que altas 
porcentagens da população mundial admitem que estes 
problemas estão entre os mais graves, constituindo-se, 
portanto, como uma problemática social. É nesse sentido que 
torna-se importante ampliar o conhecimento acerca das 
condutas humanas e pensar formas de intervenção para 
mudança de comportamentos, uma vez que evidências 
empíricas da psicologia tem apontado que os problemas 
ambientais apresentam como causa a má adaptação dos 
indivíduos ao meio ambiente. Assim, áreas como a Psicologia 
Social e Ambiental têm sido chamadas a dirimir tais questões, 
investigando temas como a preocupação ambiental, 
sustentabilidade, atitudes ambientais e valores humanos, 
sendo estes últimos construtos psicológicos considerados 
preditores consistentes de condutas pró-ambientais. Nessa 
direção, partindo de uma abordagem qualitativa de leitura e 
análise, o presente capítulo tem por objetivo discutir a 
problemática ambiental a partir de estudos previamente 
realizados no âmbito da psicologia, no intuito de elucidar a 
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relevância desses estudos socioambientais teóricos que 
contribuem para o entendimento das condutas ambientais e, 
por conseguinte, como estas podem ser desenvolvidas e 
potencializadas. Pensa-se que estudos futuros devem fornecer 
soluções práticas para trabalhar com atitudes e valores, 
fomentando comportamentos pró-ambientais e sustentáveis 
nos indivíduos. 
Palavras-chave: Preocupação ambiental. Psicologia Social. 

Comportamento sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Pode-se dizer que há uma compreensão crescente por 

parte dos seres humanos de que suas ações têm incidido sobre 

o ambiente natural e agravado a problemática ambiental. 

Assim, alguns estudos sugerem que porcentagens 

consideráveis de pessoas em todo o mundo entendem que os 

problemas ambientais estão entre os problemas sociais mais 

relevantes (DUNLAP, 1991; DUNLAP; GALLUP; GALLUP, 

1993), pois influenciam a qualidade de vida de todos à medida 

em que atingem ricos e pobres indistintamente e de diferentes 

maneiras (PESSOA et al., no prelo). Reconhece-se, ainda, que 

estes conflitos estão apenas em seu início, e que com o passar 

dos anos atingirão índices cada vez mais alarmantes (DUNLAP; 

SAAD, 2001). 

Nesse sentido, a literatura tem apontado que a questão 

ambiental apresenta como causa a má adaptação do homem 

ao ambiente (COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006), o que 

imprescinde a Psicologia de investigar e intervir sobre tais 

comportamentos. Esta área vem agregando ao longo dos anos 

evidências de sua importante contribuição por meio de estudos 
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e achados empíricos, tomando os processos e construtos 

psicológicos como uma via para entender, explicar e interferir 

nas condutas socioambientais do homem.  

O objetivo deste trabalho, portanto, é discutir a 

problemática ambiental a partir de estudos realizados em 

Psicologia Social; nestes, destaca-se o papel das atitudes 

ambientais e dos valores humanos como explicadores de 

condutas pró-ambientais. Acrescente-se evidenciar como o 

comportamento sustentável é influenciado por essas variáveis 

psicossociais.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

  

 Partindo de uma abordagem qualitativa de leitura e 

análise, o presente trabalho se propôs a discutir, à luz da 

Psicologia Social e Ambiental, acerca da problemática 

ambiental, de alguns construtos psicológicos explicadores de 

condutas pró-ambientais, bem como sobre a importância de 

potencializar comportamentos sustentáveis.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Preocupação Ambiental 

 

Os estudos sobre comportamentos frente ao meio 

ambiente obtiveram grande intensificação a partir da década de 

1970, possibilitando compreender o porquê de algumas 

pessoas desenvolverem afinidades com ambientes naturais, 

enquanto outras sentirem-se mais conectadas, ou até mais “à 

vontade”, em ambientes artificiais ou construídos (SCHULTZ et 

al., 2004). Assim, a forma como o indivíduo se identifica e se 
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posiciona frente ao ambiente tem implicações em atitudes e 

comportamentos pró-ambientes e, consequentemente, na 

qualidade de vida das gerações presentes e futuras. 

Os psicólogos têm sido desafiados a entender e explicar 

os aspectos que estruturam esse tipo de identificação, assim 

como a investigar os elementos que interferem no nível de 

contato entre as pessoas e a natureza. Esse incentivo ratificou 

ainda mais a necessidade de pesquisas sobre a preocupação 

ambiental, sendo, em sua definição, caracterizada como uma 

atitude específica em relação a comportamentos 

ambientalmente relevantes ou até como uma orientação de 

valor mais abrangente. 

A preocupação ambiental, então, tornou-se uma 

temática essencial por se deter na explicação e promoção de 

uma relação saudável entre o ser humano e o meio ambiente. 

Explorar esse construto é um passo importante para entender 

como as pessoas se relacionam com a natureza e como agem 

sobre ela. O conceito de preocupação ambiental, portanto, tem 

sido tratado como uma avaliação ou uma atitude em relação a 

um fato, ao próprio comportamento do indivíduo, ou ao 

comportamento de outrem, o que repercutirá como 

consequências para o meio ambiente (WEIGEL, 1983). 

Diante desse apanhado, Stern (1992) identificou quatro 

diferentes orientações de valor. Na primeira destas, a 

preocupação ambiental representa uma nova maneira de 

pensar o chamado Novo Paradigma Ambiental (NEP) 

(DUNLAP; VAN LIERE, 1978). A segunda orientação, por sua 

vez, está ligada ao altruísmo antropocêntrico, em que as 

pessoas se preocupam com a qualidade ambiental, 

principalmente porque elas creem que um ambiente degradado 

representa uma ameaça para a sua saúde. 
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Em seguida, a terceira orientação está relacionada aos 

interesses próprios diante da preocupação ambiental. 

Baldassare e Katz (1992), por exemplo, encontraram, a partir 

de seus estudos, que as ameaças pessoais percebidas, 

causadas pela deterioração do ambiente, são um fator 

importante para o comportamento ambientalmente 

responsável. Finalmente, como última orientação, Stern (1992) 

identificou uma visão que assume a preocupação ambiental 

como em função de algo mais profundo e abstrato, como 

crenças religiosas subjacentes ou valores pós-materialísticos. 

A associação da preocupação ambiental com uma 

atitude geral para com a orientação de valor ou ambiente 

fomentou o desenvolvimento de diversos instrumentos de 

medição (WEIGEL, 1983). No entanto, apenas dois são 

frequentemente utilizados, sendo eles: a Escala Ecológica de 

Atitudes (MALONEY; WARD, 1973) e a Escala do Paradigma 

Ambiental (DUNLAP; VAN LIERE, 1978). 

Tem sido sugerido que pessoas mais jovens, mais 

pautadas por ideologias políticas liberais e que vivem em áreas 

urbanas, são mais preocupadas ambientalmente (VAN LIERE; 

DUNLAP, 1980). No entanto, essas declarações devem ser 

feitas com grande cautela, pois as relações entre fatores 

sociodemográficos e preocupação ambiental se mostram fracas 

(SAMDAHL; ROBERTSON, 1989). Além disso, verificou-se 

também que, a partir da década de 80, as pessoas mais velhas 

têm mudado suas atitudes e estão mostrando índices mais 

elevados de preocupação ambiental (BALDASSARE; KATZ, 

1992). 

Outro fator que está atrelado a uma fraca relação entre a 

preocupação ambiental e comportamentos ambientalmente 

responsáveis seria a falta de conhecimento. Simmons e Widmar 
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(1990) concluíram que a falta de conhecimento é uma barreira 

substancial para a reciclagem entre as pessoas com atitudes de 

conservação positivas, ou seja, os indivíduos que estão mais 

ativamente envolvidos em questões ambientais tendem a se 

comportar de forma mais favorável em relação ao meio 

ambiente.  

Nessa direção, um construto apontado na literatura que 

tem se mostrado consistentemente determinante para os 

comportamentos vinculados a preocupação ambiental são os 

valores humanos (VAN LIERE; DUNLAP, 1980), sendo 

comprovado que estão relacionados com a vontade de agir de 

maneira pró-ambiental. Stern e seus colaboradores (1995), 

logo, propuseram que as pessoas com uma orientação de valor 

social altruísta priorizam “um mundo em paz e igualdade”. Por 

outro lado, as pessoas que orientam-se por valores de 

orientação egoísta levam em consideração os custos e 

benefícios para si, enquanto os indivíduos que seguem uma 

orientação de valor biosférica têm em conta os custos e 

benefícios para os ecossistemas ou para a biosfera. Desse 

modo, depreende-se que cada indivíduo age de acordo com a 

orientação valorativa priorizada. 

Não obstante, percebe-se que poucos estudos 

examinaram a associação entre a preocupação ambiental e 

comportamentos ambientalmente responsáveis, talvez porque 

tal associação só pode ser prevista em certas condições. Stern 

e Oskamp (1987) chegaram à conclusão de que a preocupação 

ambiental se correlaciona com comportamentos 

ambientalmente responsáveis apenas se a atitude e o 

comportamento são mensurados pelo mesmo nível de 

464onceitua464dade e se o mesmo é fácil de executar.  
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O comportamento sustentável é influenciado por vários 

fatores, dos quais a preocupação ambiental é apenas um 

desses. Outros fatores que influenciam este tipo de 

comportamento são: o conhecimento (STERN, 1992), a norma 

pessoal (HOPPER; NIELSEN, 1991), a responsabilidade 

ambiental ou pessoal (VAN LIERE; DUNLAP, 1980), além das 

ameaças de saúde percebidas (BALDASSARE; KATZ, 1992). 

Hines, Hungerford e Tomera (1987) propuseram 

diferentes estratégias para aumentar o comportamento 

ambientalmente responsável, constatando que as estratégias 

mais eficazes são combinadas com os seguintes fatores: 

conhecimento sobre os problemas ambientais, discussão sobre 

as soluções alternativas para esses problemas, o 

desenvolvimento da análise de problemas e capacidade de 

resolvê-los, discussões de valor e treinamento de habilidades. 

Estes autores ainda apontam que estratégias que requeiram 

recursos, incentivos, informações e feedbacks aumentam a 

frequência do comportamento desejado.  

No âmbito da sustentabilidade, é necessário a promoção 

de estratégias que intensifiquem comportamentos pró-

ambientais e que aliem o desenvolvimento com a 

sustentabilidade, visto que sérios problemas ambientais têm 

sido vivenciados nos últimos tempos.  

No que concerne à psicologia, esta tem despendido 

esforços no conhecimento de construtos explicativos para a 

problemática ambiental, tais como as atitudes ambientais e os 

valores humanos, e, consequentemente, no desenvolvimento 

de práticas que minimizem essas questões. Para favorecer o 

entendimento, os construtos mencionados serão explicitados 

no tópico que segue. 
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3.2 Atitudes Ambientais e Valores Humanos 

 

 Os problemas ambientais podem ser definidos como 

comportamentos humanos mal adaptados (COELHO; 

GOUVEIA; MILFONT, 2006), e, por essa razão, a psicologia 

tem sido considerada como uma área de importância central 

para dirimir tais questões. Nesse sentido, as pesquisas 

psicológicas recentes têm buscado elementos essenciais da 

psicologia social, como as atitudes e os valores humanos, a fim 

de explicar a relação entre estes e compreender de que modo 

influenciam nas condutas ambientais dos indivíduos.  

 Concretamente, o estudo dos valores e das atitudes 

pode oferecer contribuições significativas, sobretudo na 

elaboração e desenvolvimento de intervenções que promovam 

comportamentos pró-ambientais sustentáveis, educando os 

mais jovens para tornarem-se cidadãos ambientalmente 

responsáveis (GOUVEIA et al., 2015). Nessa direção, faz-se 

fundamental conceituar esses construtos, que, neste trabalho, 

serão considerados sob uma perspectiva teórica funcionalista. 

 Conforme Milfont (2009), abordagens funcionais para 

construtos psicológicos são recorrentes, havendo uma prática 

comum e inveterada por estabelecer condições funcionais para 

o estudo das atitudes (KATZ, 1960) e dos valores (GOUVEIA et 

al., 2008), por exemplo. Contudo, é recente este 

empreendimento em relação às atitudes ambientais, tendo sido 

realizado pelo próprio Milfont, em estudo de 2009.  

 As atitudes, de modo geral, podem ser definidas de 

variadas maneiras. Porém, parece haver um consenso razoável 

por 466onceitua-las como um julgamento avaliativo sobre um 

objeto particular específico em termos de atributos (por 

exemplo, bom-mau, agradável-desagradável) (AJZEN, 2001). 
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Seguindo esta linha, Eagly e Chaiken (1993) definiram as 

atitudes como “uma tendência psicológica que se expressa 

através da avaliação de uma entidade particular com algum 

grau de favor ou desfavor”. Esta colocação é considerada como 

a definição contemporânea de atitudes (ALBARRACÍN; 

JOHNSON; ZANNA, 2005). 

 Do mesmo modo, é possível localizar na literatura várias 

significações para atitudes ambientais (ver DUNLAP; JONES, 

2003; SCHULTZ et al., 2004), nas quais alguns autores têm 

utilizado “preocupação ambiental” como sinônimo (DUNLAP; 

JONES, 2003), enquanto outros têm feito a diferenciação 

desses termos (SCHULTZ et al., 2005). Tendo em conta a 

definição de Eagly e Chaiken (1993) já mencionada, Milfont 

(2007) propôs um conceito novo e mais parcimonioso para as 

atitudes ambientais: “são uma tendência psicológica para 

avaliar os ambientes naturais e construídos, e os fatores que 

afetam a sua qualidade, com algum grau de favor ou desfavor”. 

Assim, as atitudes ambientais podem remeter a atitudes em 

relação a todos os objetos externos da própria realidade 

(MILFONT, 2009), e o termo “ambiente” pode caracterizar 

ambientes tanto construídos pelo homem, quanto naturais. 

 Nessa direção, no que concerne à estrutura das atitudes, 

a visão mais amplamente reconhecida é o modelo dos três 

componentes (BRECKLER, 1984), que assume que estas são 

constituídas pelos elementos cognitivo, afetivo e 

comportamental (intenção de se comportar). No que tange as 

atitudes ambientais, porém, os estudos mais contemporâneos 

têm apontado uma natureza multidimensional e hierárquica 

(MILFONT; DUCKITT, 2006). Inicialmente, isto implica dizer 

que os modos de ver das pessoas sobre o ambiente natural são 

diversos, mas podem ser operacionalizados enquanto 
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dimensões ou construtos psicológicos. Em seguida, significa 

que é possível avaliar a forma como estas diferentes dimensões 

se relacionam e se agrupam, isto é, como se constituem 

hierarquicamente (MILFONT, 2009). Esse caráter 

multidimensional e hierárquico das atitudes ambientais 

expressa suas estruturas horizontal e vertical, respectivamente. 

 A estrutura horizontal das atitudes ambientais cobre, pelo 

menos, doze dimensões (MILFONT; DUCKITT, 2006), sendo 

elas: 1. Apreciação da natureza; 2. Apoio às políticas 

intervencionistas de conservação; 3. Movimento de ativismo 

ambiental; 4. Conservação motivada pela preocupação 

antropocêntrica; 5. Confiança na ciência e tecnologia; 6. 

Fragilidade ambiental; 7. Alteração da natureza; 8. 

Comportamento pessoal de conservação; 9. Dominância 

humana sobre a natureza; 10. Utilização humana da natureza; 

11. Preocupação ecocêntrica; e 12. Apoio às políticas de 

crescimento populacional. Estas dimensões baseiam-se em 

dois fatores (Preservação e Utilização), que compõem a 

estrutura vertical das atitudes ambientais (MILFONT, 2009) e 

refletem, respectivamente, um posicionamento geral de que o 

meio ambiente deve ser preservado, protegido da destruição 

proveniente da ação dos humanos, ou, por outro lado, que estes 

têm o direito de utilizar o ambiente para ganho próprio.  

 Sob uma ótica funcionalista, Milfont (2009) coloca que as 

análises clássicas das funções das atitudes foram realizadas 

originalmente por Smith, Bruner e White (1956) e Katz (1960). 

Tendo em conta as similaridades entre estas abordagens, as 

funções das atitudes podem ser sintetizadas em três propósitos 

principais (MAIO; OLSON, 2000): 1. Ajudar a compreender o 

mundo, de modo que auxiliam as pessoas a resumirem 

informações, encontrarem significado no mundo, e se 
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adaptarem ao ambiente; 2. Expressar os valores básicos, 

facilitando a interação social e o autoconceito; e 3. Melhorar e 

manter a autoestima, ajudando os indivíduos a lidarem com 

ansiedades ocasionadas por conflitos internos.  

 Esta perspectiva funcionalista das atitudes é utilizada 

como base para a formulação de uma abordagem funcional 

para as atitudes ambientais. Assim, Milfont (2009) definiu que 

estas contribuem para que os indivíduos simplifiquem o 

conhecimento sobre os objetos do ambiente natural e 

construído, proporcionando uma espécie de resumo desse 

ambiente; expressem seus valores, estabelecendo a identidade 

social; e mantenham a autoestima, protegendo-os de conflitos 

psíquicos gerados pela ameaça de condições ambientais. 

Portanto, de modo amplo, as atitudes ambientais estão 

relacionadas com a escolha residencial (por quê pessoas 

preferem casas a apartamentos, por exemplo), preferências 

cênicas (por quê indivíduos preferem viver em ambientes rurais 

a urbanos, para citar), convicções que os sujeitos têm sobre si 

e sobre o mundo, julgamentos que os indivíduos realizam sobre 

fenômenos naturais, entre outros. 

 Em resumo, como atesta Milfont (2009), as atitudes 

ambientais efetuam as funções de compreensão, 

autoexpressão e defesa contra conflitos gerados pelo meio 

ambiente. Desse modo, considera-se que essa perspectiva 

funcional pode fornecer importantes explicações sobre o 

comportamento humano, e, em vista disso, pode facilitar a 

promoção de intervenções que desenvolvam atitudes pró-

ambientais e favoreçam mudanças comportamentais. Portanto, 

seu entendimento pode auxiliar os psicólogos ambientais a 

refletir formas de o homem equilibrar a conservação do 

ambiente com a necessidade de explorá-lo para sobreviver. 
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 Como mencionado inicialmente, outro construto 

psicológico que tem sido apontado como importante para a 

compreensão das atitudes e comportamentos, inclusive 

aqueles envolvidos na relação pessoa-ambiente, são os valores 

(PESSOA et al., no prelo). De maneira geral, os valores são 

compreendidos como concepções acerca do que é desejável, 

sendo internalizados pelos indivíduos e sociedades de modo a 

servir como critérios que guiam as ações humanas e 

influenciam os julgamentos, escolhas e atitudes dos mesmos 

(GOUVEIA, 2013). É nessa direção, portanto, que muitas 

pesquisas têm objetivado explicar possíveis relações entre 

valores humanos e comportamentos pró-ambientais (PESSOA 

et al., no prelo). 

 Apesar de existirem diferentes abordagens sobre 

valores, uma teoria mais recente e que tem se mostrado mais 

parcimoniosa e integradora é a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos, proposta por Gouveia (2013). Sua 

pertinência tem sido testada em diferentes contextos 

socioculturais, recebendo suporte em mais de 50 países, 

incluindo o Brasil. Não bastasse, além de embasar estudos 

empíricos e experimentais, esta teoria tem fundamentado 

intervenções práticas, sobretudo no âmbito escolar-

educacional, evidenciando resultados significativos no 

desenvolvimento de comportamentos pró-ambientais. É 

conveniente mencionar alguns exemplos de projetos voltados 

ao ensino e extensão a que foram dados prosseguimento e 

finalização: “Promovendo sensibilização ambiental a partir do 

conhecimento e dos valores humanos” (2013), e “Educação e 

valores: promovendo comportamento pró-ambiental” (2014), 

ambos executados por estudantes de Psicologia da 

Universidade Federal da Paraíba.  
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 Gouveia (2013) postula, então, que os valores servem a 

duas funções psicológicas principais, a saber: 1. Guiam os 

comportamentos das pessoas (tipo de orientação); e 2. 

Expressam cognitivamente as necessidades humanas (tipo 

motivador). A primeira função é representada por três tipos de 

orientação: pessoal, central e social, e a segunda é composta 

por dois tipos de motivadores: materialista (pragmático) e 

idealista (humanitário). Por meio da combinação das duas 

funções principais dos valores, o autor derivou seis subfunções 

valorativas (interativa, normativa, suprapessoal, existência, 

experimentação e realização) e estabeleceu cinco 

pressupostos básicos: (1) considera-se a natureza benevolente 

dos seres humanos; (2) os valores são individuais; (3) os 

valores correspondem a necessidades humanas; (4) os valores 

expressam um propósito em si; (5) os valores não mudam, o 

que varia são as prioridades valorativas. 

Considerando esta perspectiva funcional para as 

atitudes ambientais e os valores, é possível estabelecer um 

vínculo entre esses construtos, inclusive na predição de 

variáveis comportamentais. Assim, através do entendimento 

das funções dos valores, é possível identificar que atitudes 

podem expressar determinado valor específico. De acordo com 

Milfont (2009), os valores sociais subjazem as atitudes de 

preservação; e os pessoais, as de utilização. Este autor aponta 

que as atitudes de preservação são explicadas por valores do 

tipo motivador humanitário (por exemplo, beleza, 

conhecimento, maturidade) e sugere que os valores sociais 

(como afetividade, convivência e apoio social) são capazes de 

explicar as atitudes de preservação.  

Em contraste, Gouveia et al. (2015) argumentam que as 

atitudes de utilização podem ser explicadas por valores do tipo 
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motivador materialista (saúde, estabilidade pessoal e 

sobrevivência), diretamente relacionados com ausência de 

preocupação ambiental. Estas são algumas evidências 

empíricas que podem auxiliar na compreensão de como as 

atitudes e os valores se relacionam e podem servir como base 

para a estruturação de intervenções que incitem e desenvolvam 

comportamentos sustentáveis. Este último construto será 

melhor explorado no tópico a seguir. 

 

3.3 Comportamento Sustentável 

 

A importância do comportamento sustentável vem 

ganhando cada vez mais espaço dentro das discussões acerca 

do meio ambiente. Depois da constatação, nos anos 70, de que 

os recursos naturais não são inesgotáveis, organizações 

ligadas ao assunto passaram a discutir sobre a importância de 

fomentar padrões sustentáveis de crenças, valores, 

comportamentos e atitudes que promovam a preservação dos 

bens naturais, visto que, como já evidenciado anteriormente, os 

problemas ambientais podem ser compreendidos como 

ocasionados por comportamentos mal adaptados dos seres 

humanos (MALONEY; WARD, 1973). Dessa maneira, a 

psicologia ganha muita força dentro dessa discussão e passa a 

ser vista como um importante agente para tratar tais problemas. 

 Apesar da força que toda essa discussão ganha, é 

importante, a princípio, conceituar o que realmente é o 

comportamento sustentável. Gouveia e seus colaboradores 

(2015) trazem que os comportamentos pró-ambientais ou de 

conservação podem ser conceituados como um conjunto de 

ações deliberadas e efetivas que respondem a atitudes 
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favoráveis e requerimentos sociais em benefício do ambiente, 

resultando na proteção de recursos naturais. 

Essa definição está ligada à capacidade ou habilidade que 

o sujeito possui para resolver problemas, ou seja, formas 

específicas de apresentar ações concretas ou resultados, que, 

nesse caso, dizem respeito a ações que sejam efetivas na 

proteção e preservação de recursos naturais (GOUVEIA et al., 

2015). Essas ações surgem como forma de hábitos (hábito de 

fechar o chuveiro enquanto se ensaboa no banho, hábito de 

desligar as lâmpadas quando não houver pessoas naquele 

ambiente etc.), que resultam em ações de proteção ambiental, 

onde esses hábitos potencializam os comportamentos 

automáticos, fazendo com que uma série de condutas sejam 

assumidas e realizadas de maneira automática (CORRAL-

VERDUGO, 2001). 

 Aliado aos conceitos reportados anteriormente, é 

importante trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, 

que diz respeito à importância de satisfazer as necessidades da 

geração atual sem trazer grandes prejuízos, capazes de 

comprometer as gerações futuras de satisfazerem suas 

próprias necessidades; ou seja, está relacionado à forma como 

os frutos do desenvolvimento serão partilhados entre as 

gerações (WCED, 1987). 

 Diversos estudos acerca dos comportamentos pró-

ambientais se pautam nas disposições atitudinais e nos valores 

humanos como explicadores desse tipo de conduta. Porém, é 

importante trazer para a discussão acerca dos comportamentos 

sustentáveis a importância do impacto das emoções na 

propagação ou inibição de tal comportamento, conhecendo até 

que ponto a emoção gerada por determinado ambiente pode 
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incidir na necessidade de uma ação concreta de preservação 

(DURÁN et al., 2007). 

Nesse sentido, variados estudos vêm mostrando 

resultados bastantes consistentes acerca das emoções como 

uma importante variável relacionada às condutas pró-

ambientais, destacando-se as emoções morais, a afinidade 

emocional com a natureza e o medo ecológico como as três 

categorias emocionais que se mostram mais relevantes para 

fomentar os comportamentos sustentáveis (KALS; MAES, 

2002). Esses achados, então, evidenciam que o 

comportamento pró-ambiental não está ligado somente a 

avaliações e decisões cognitivas, confirmando a importância 

das emoções, sobretudo do sentimento de culpa por colaborar 

com o desperdício e seus efeitos maléficos para o meio-

ambiente (KALS; MAES, 2002). 

 Alguns estudos também trazem o conflito temporal entre 

interesses de curto e de longo prazo como uma importante 

variável que apresenta relação direta com os problemas 

ambientais (MILFONT; GOUVEIA, 2006). Arnocky, Milfont e 

Nicol (2013) afirmam que a decisão de se comportar de maneira 

sustentável requer um foco em benefícios futuros em 

consequência de benefícios imediatos, ou seja, reduzir a 

preocupação com recompensas imediatas é um bom 

mecanismo para se promover comportamentos sustentáveis. 

 Essas evidências contribuem para diversas intervenções 

que têm como objetivo a preservação do meio ambiente. Os 

achados mostram, assim, que em campanhas publicitárias de 

conscientização ambiental, por exemplo, é importante buscar 

minimizar as perdas imediatas, ao invés de falar somente de 

consequências futuras.  
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 A perspectiva temporal, portanto, deve ser mostrada 

como uma maneira de fazer com que os sujeitos consigam 

valorizar os ganhos não imediatos. É comum que as pessoas, 

por exemplo, priorizem os gastos financeiros excessivos que 

ocorrem no presente em relação aos ganhos ambientais e de 

qualidade de vida que ocorrerão em um futuro mais distante, 

fazendo, dessa forma, com que diversos comportamentos 

sustentáveis não sejam adotados por não serem atraentes 

(ARNOCKY; MILFONT; NICOL, 2013). 

 Nessa direção, depreende-se que o comportamento 

sustentável pode ser influenciado por diversas variáveis 

(valores, atitudes, emoções, perspectiva temporal), o que faz 

com que sua modificação se torne mais complexa e passe por 

intervenções em diversas instâncias. Assim, a percepção 

construída é de que é imprescindível a elaboração de estudos 

teórico-práticos que abordem a preocupação ambiental e a 

sustentabilidade, relevantes temáticas que, quando exploradas 

sob a ótica da Psicologia Social e Ambiental, podem ser 

compreendidas transculturalmente e, portanto, fomentadas 

efetivamente. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os problemas ambientais colocam em sérias ameaças a 

vida em todo o planeta, logo, estas questões transcendem as 

fronteiras nacionais, e mesmo continentais, e prestam-se para 

uma perspectiva transcultural. Por meio das temáticas 

abordadas é possível notar a grande contribuição que a 

Psicologia Social e Ambiental vem dando no que se refere a 

essas problemáticas. Desse modo, faz-se necessário que haja 

um empenho dos órgãos públicos no financiamento de verbas 



CONCEPÇÕES TEÓRICAS ACERCA DA CONDUTA PRÓ-AMBIENTAL: BASES 
VALORATIVAS E ATITUDINAIS 

476 
 

destinadas a pesquisas nessa área e a promoção de programas 

de conscientização que tenham um alcance amplo da 

população, sobretudo o âmbito infantil, para que estas condutas 

favoráveis ao meio ambiente sejam incorporadas e se tornem 

naturais. 
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RESUMO: A mudança climática é a maior ameaça sanitária do 
século XXI e a prestação de cuidados de saúde, em especial os 
renais, tem um efeito adverso sobre o meio ambiente. 
Objetivou-se identificar na literatura a importância da 
sustentabilidade na Nefrologia.  Neste artigo descrevemos as 
principais, possíveis intervenções, na prática clínica que 
amenizariam estes efeitos adversos desde a prevenção da 
doença renal até o tratamento desta com foco na gestão de 
resíduos, conservação da água e redução da emissão de 
carbono. Demonstramos também os benefícios paralelos na 
melhoria da qualidade do cuidado renal, como também na 
redução de custos com consequente sustentabilidade 
ambiental e financeira no eixo de cuidado renal.  
Palavras-chave: Sustentabilidade. Nefrologia. Resíduos 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança climática é a maior ameaça sanitária do 

século XXI, porém, a prestação de cuidados de saúde também 

tem um significativo impacto ambiental. No contexto do cuidado 

renal este caminho de ida e volta é uma realidade. O importante 

impacto ambiental e financeiro gera a necessidade de se tomar 
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atitudes para inserir a sustentabilidade na área, o que deu 

origem a pulsante a Nefrologia Verde (http: 

//www.greenerhealthcare.org/), às vezes chamada Diálise 

Verde ou Ecológica.  

 Como defende Pinto-Coelho (2009) a sustentabilidade é 

o equilíbrio entre ações economicamente viáveis, socialmente 

justas e ambientalmente corretas, sejam elas praticadas por 

indivíduos ou por empresas.  

E a Educação Ambiental segundo Guimarães (2010) 

pode ser pensada como importante domínio da promoção da 

saúde. Bem como, no favorecimento e ferramenta da gestão 

ambiental. Educação esta que na Lei 9795/99, no Art. 1o, 

afirma-se que “entendem-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Nesta linha de pensamento, é uma transformação na 

prática clínica necessária em todos os componentes do cuidado 

renal: insumos ( água, energia e materiais), efluentes e resíduos 

pois, há espaço para utilização/reutilização sustentável de 

todos estes aspectos do processo da Terapia Renal Substitutiva 

(TRS).  

O fornecimento de hemodiálise usa água, um recurso 

natural finito, em vastas quantidades: uma sessão de 

hemodiálise com duração de 4h utiliza 120 litros de água. Além 

disto, o processo de purificação da água, comumente utilizado 

em clínicas de hemodiálise, é a osmose reversa , que em 

função de aspectos técnicos, costuma gerar grande desperdício 

pois,  rejeita 2/3 da água tratada. Somando-se a água 

necessária para limpeza da máquina de diálise, um volume total 
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aproximado de 500 litros de água da rede, são necessários, por 

paciente/sessão de 4 horas. 

Ademais, as águas residuais geradas pela hemodiálise 

podem ter impacto no meio ambiente devido à sua alta 

condutividade e salinidade. 

A nossa civilização é a civilização dos resíduos. 

Integrado a este universo, temos a questão dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) que são: 

 

 “resíduos sólidos dos estabelecimentos prestadores de 

serviço de saúde em estado sólido, semi-sólido 

resultantes destas atividades. São também considerados 

sólidos os líquidos produzidos nestes estabelecimentos, 

cujas particularidades tornem inviáveis o seu lançamento 

em rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso, soluções técnica e economicamente 

inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”. 

(BRASIL, 2003, p. 32). 

 

No mundo são feitas 2 milhões de hemodiálise por ano e 

cada sessão produz aproximadamente 2,5 kg de resíduos 

sólidos clínicos, dos quais 38% são de plástico. Isso equivale a 

uma estimativa de 390 kg por ano, Que compara com 617 kg 

por ano produzido por um paciente Um ambulatório contínuo 

padrão Diálise peritoneal. Nenhuma estimativa Resíduos de 

papelão e de polietileno substancialmente Associados à 

embalagem. 

Além disto, Os resíduos clínicos devem ser incinerados 

e este processo é caro e produz outras emissões, incluindo 

dioxinas, compostos cancerígenos produzidos por incineração 

de PVC. 
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A emissão de carbono da diálise é definida como a 

quantidade de gases,  de efeito estufa produzidos direta e 

indiretamente pelas atividades da unidade de diálise, 

geralmente expressa em toneladas equivalentes de dióxido de 

carbono (CO 2) . A contribuição do cuidado renal para essas 

emissões é desconhecida, contudo, o uso racional da água 

pode diminuir as emissões de carbono. 

A inclusão de medidas de sustentabilidade na avaliação 

Tecnologias médicas permitirá aos médicos e Pacientes para 

escolher tratamentos clinicamente eficazes Perfis ambientais 

óptimos. Os médicos não devem ser Esperado para tomar tais 

decisões em um paciente individual base. Em vez disso, essas 

considerações devem ser incorporadas Nas políticas que 

determinam a provisão de cuidados de saúde, tais como 

Política Nacional  

Seja nos EUA (2002) ou nos países europeus (2004), a 

conferência acerca da sustentabilidade na saúde (CLIMED, 

CLIMED EUROPE) serve como um indicador de tendências, 

tanto para instituições de saúde, como indústria farmacêutica, 

de equipamentos e energética, à medida que discute também 

demandas de produtos ecossustentáveis em cada mercado. 

O objetivo deste estudo foi identificar na literatura a 

importância da sustentabilidade na Nefrologia Em um esforço 

para identificar estratégias para reduzir seu impacto ambiental 

e financeiro. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, 

que são apropriadas para descrever e discutir o 

desenvolvimento ou o “estado da arte” de um determinado 

assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual. A pergunta 

norteadora deste estudo foi: Quais os espaços em que a 

sustentabilidade ambiental pode se insere no exercício da 

Nefrologia?  

A busca de artigos incluiu pesquisa em bases eletrônicas 

LILACS, MEDLINE e busca manual de citações nas 

publicações inicialmente identificadas. As bases eletrônicas 

pesquisadas foram LILACS (Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde), e literatura internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE). Na base MEDLINE foi utilizada 

palavra-chave em inglês, enquanto na LILACS foram utilizadas 

palavras-chaves em português, inglês e espanhol. O período de 

abrangência foi sem restrição. Para a busca dos artigos 

utilizamos os descritores padronizados pelos Descritores em 

Ciências da Saúde, a saber: Nefrologia, Sustentabilidade, 

Resíduos. Ao final, foram 52 combinações entre os descritores 

para obtenção do máximo de referências possíveis. Os títulos e 

os resumos de todos os artigos identificados na busca 

eletrônica foram revisados. Quando possível, os estudos que 

pareceram preencher os critérios para sua inclusão foram 

obtidos integralmente. Com base nesta ação, foi criada uma 

lista de artigos para serem incluídos no estudo.  

Os resumos foram compilados e direcionados segundo 

os objetivos para a construção do artigo. Os critérios de inclusão 

foram: serem artigos de pesquisa que versassem sobre 

sustentabilidade em nefrologia. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atuação da Nefrologia Verde perpassa todos os 

segmentos do cuidado renal desde a prevenção da doença até 

a Terapia Renal Substitutiva (TRS) na forma das oportunidades 

de sustentabilidade em diálise, como vemos na Fig. (1) 

 

Fig. 1 Atuação da Nefrologia Verde 

 
Fonte: Baseado em CONNOR, MORTIMER, TOMSON (2010) 

 

 

 

Prevenção de doença 

 

No âmbito da prevenção da doença renal com a melhoria 

dos métodos diagnósticos e da acessibilidade à TRS como, por 

exemplo, o uso da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular 

(eTFG) na rotina clínica para o diagnóstico da Doença Renal 

Crônica (DRC) aumentou o número de encaminhamentos para 

os serviços de nefrologia e por conseguinte os custos 

financeiros e de emissão de carbono associados aos cuidados 

Prevenção da doença

Empoderamento do paciente e 
autocuidado

Cuidados simplificados

Sustentabilidade 
em diálise
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renais. Portanto, deve-se voltar para a prevenção da doença 

renal para se obter benefícios de saúde e, assim, prevenir e/ou 

reduzir estes custos. 

A prevenção deve ocorrer a nível individual mas de forma 

amplificada com Políticas Públicas de Saúde (PPS) para 

combater as causas subjacentes da doença - modificando os 

determinantes sociais, econômicos e ambientais de saúde.  

 

Empoderamento do paciente e autocuidado 

 

O empoderamento do paciente é um componente 

necessário reconhecido na gestão bem-sucedida das doenças 

crônicas. Estratégias para capacitar os pacientes e ensinar-lhes 

quando e como aceder aos cuidados de saúde, são vitais para 

a transformação em saúde com baixa emissão de carbono.  

Serviços inovadores que capacitem os pacientes, tais 

como, clínicas telefônicas, teleconsultorias, devem, ser 

combinadas com ferramentas que promovam o 

empoderamento do paciente como a ONTODRC uma forma de 

representação do conhecimento (ontologia) para a prevenção 

da DRC na atenção primária em construção no Projeto de 

Doutorado da primeira autora deste artigo. Os pacientes 

habilitados são proativos e reativos, por exemplo, aqueles que 

realizam TRS domiciliar, requerem menos profissionais, 

reduzindo os custos dos cuidados que recebem.  

Reduzir a necessidade de medicamentos através da 

adoção de estilo de vida mais saudável com foco em reduzir as 

emissões associadas à medicação. 

 

Cuidados renais simplificados ( o “pensamento 

magro”) 
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Sempre que possível, os cuidados devem ser 

simplificados. Reduções das atividades de menor valor e 

priorização das atividades de maior valor com tomadas de 

decisão estratégicas para associar-se a impactos ambientais 

positivos: seleção de intervenções padronizadas, uso de 

consultorias virtuais e registros eletrônicos, etc. Exemplos 

incluem a melhoria da segurança do paciente, no tempo de 

espera nos serviços de ambulatoriais e a redução de resíduos, 

de gastos de energia e de combustíveis para a locomoção do 

paciente. 

 

Sustentabilidade em diálise 

 

A hemodiálise também usa grandes quantidades de 

energia e água da rede, e produz grandes volumes de plásticos 

e resíduos de embalagens. Aqui nós descrevemos algumas 

possíveis intervenções detectadas na leitura dos artigos 

selecionados. Para uma abordagem prática utilizamos o 

seguinte diagrama Fig. (2) dos processos de uma hemodiálise 

para inserir as intervenções em cada espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEFROLOGIA VERDE: SUSTENTABILIDADE NO CUIDADO RENAL 

487 
 

Figura 2. Análise Global do Processo de Hemodiálise 

 

 
Fonte: BURG, SILVEIRA, 2006 

 

Redução de emissões de carbono 

 

 Reduzir as emissões de carbono em todos os aspectos 

do cuidado renal. Por exemplo, mais de 1 milhão de pacientes 

recebem hemodiálise no mundo todo, necessitando, ao menos, 

três vezes por semana de viagens (geralmente de carro), até o 

centro de diálise, com consumo de combustível emissor de 

dióxido de carbono.   

 

Oportunidades para Melhorar a Sustentabilidade 

Diálise 

Conservação da Água 

A água rejeitada do sistema de osmose reversa Fig. (3) 

é de alta qualidade,  normalmente atende aos critérios para a 
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água potável (embora permaneça legalmente inaceitável para 

beber). Não representa risco de infecção pois,  não entra em 

contato com o paciente ou dialisador. Estratégias simples, para 

reciclar água de rejeição para usos alternativos (tais como 

lavanderia, Saneamento, alimentação de caldeira de baixa 

pressão, higienização de sanitários e limpeza de pátios 

internos) são rentáveis e  bem-sucedidas no aspecto ambiental 

FAISSAL (2010). 

Figura 3. Esquema simplificado produção de água por 

osmose reversa. 

 
Fonte: FARIA et al. (2016) 

 

Segundo FARIA et. Al. os resultados, tanto do ponto de 

vista microbiológico, quanto físico-químico, mostraram-se 

satisfatórios para classificação da água em vários 

procedimentos de reuso ao dar atendimento às quatro classes 

de reuso sugeridas pela ABNT NBR 13969/97. Recomenda-se 

atenção ao parâmetro fluoreto, cujo valor mostrou-se igual ao 

limite imposto pela norma.  

Connor et. all. relataram que o tratamento de dialisado 

gasto para uso em irrigação poderia resultar em economia de 
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custos de 20-30% em comparação Para a dessalinização da 

água do mar. 

Os custos financeiros variam de unidade para unidade, e 

Pode determinar se um projeto de conservação de água é 

viável. Ao realizar uma análise custo-benefício, um número de 

parâmetros, devem ser considerados: capital investido e custos 

de manutenção, e o volume de Água. Na maioria dos casos, os 

custos trarão grandes economias.  

No contexto do impacto ambiental observa-se que a 

redução da descarga de águas residuais através da reciclagem 

da água reduz a poluição por efluentes da hemodiálise, mantém 

a qualidade da água pelo risco evitado e reduz a emissão do 

carbono.  

Outras Oportunidades para Reduzir 

Reutilização do Dialisador: Uma Área de Incerteza 

A sustentabilidade da reutilização do dialisador não é 

clara: o uso de germicidas, tais como formaldeído e ácido 

peracético, no processo de descontaminação levanta 

questionamentos, problemas de desperdício de água, gastos de 

energia com o aquecimento de água e vapores químicos (tal 

como ácido hipoclórico). Ademais que, o processo de 

desinfecção também aumenta o uso de resíduos descartáveis 

(como máscaras, luvas, aventais e tiras de teste).  

Gerenciamento de Resíduos Clínicos 

Grande parte dos resíduos gerados a partir de produtos 

de diálise e as suas embalagens se enquadram na categoria de 

desperdício. Como, a prática de uso único, do dialisador,  e 

regimes de diálise mais frequentes são cada vez mais comum 

em todo o mundo, é necessário avançar na gestão de resíduos 

de diálise. 

Serviços renais devem desenvolver estratégias 

sustentáveis de gestão de resíduos. A segregação efetiva na 
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fonte é vital e exige educação e espaço extra, para garantir que 

os resíduos (por exemplo, embalagens) quando possível sejam 

reciclados.  

 

Oportunidades dentro do Ambulatório 

Estudos demonstraram o valor da telemedicina na 

hemodiálise e diálise peritoneal, sugerindo, por exemplo, 

através de consultas telefônicas, que esses modelos podem 

engendrar o empoderamento entre os pacientes. Devem ser 

incorporadas, particularmente aqueles que incentivam a 

atividade, para apoiar o cuidado virtual em suas diferentes 

formas.  

Estes oferecem aos pacientes e clínicos um número De 

benefícios, incluindo um maior acesso aos cuidados de saúde, 

Maior continuidade dos cuidados, capacitação do paciente e 

Economia de tempo. 

 

Hemodiálise domiciliar versus Hemodiálise no 

Serviço de Nefrologia 

Um trabalho preliminar sugere que a hemodiálise em 

casa é menos prejudicial ao meio ambiente do que a 

hemodiálise no centro, além de, ser mais rentável e oferecer 

uma melhor qualidade de vida. Os dados relativos ao 

transporte, à energia e à água evidenciam que a hemodiálise 

domiciliar produz menos emissões (0,207 toneladas de dióxido 

de carbono) do que Hemodiálise (1.404 toneladas) por doente 

por ano. Essa discrepância foi explicada pela ausência de 

emissões relacionadas à viagem do paciente de casa para o 

Serviço de Nefrologia. Contudo, outros estudos são 

necessários para conferir robustez a esta tese. 
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Poluição ambiental versus Cuidados renais  

 

Esta relação é bilateral tanto os cuidados ambientais 

otimizam os cuidados renais quanto o inverso é verdadeiro. Por 

exemplo, solventes, presentes em nosso dia-a-dia, usados para 

fabricar tintas, adesivos, eletrônica automotiva, computadores e 

equipamentos médicos, aceleram a progressão da DRC 

existente e pode contribuir para a sua iniciação. Do mesmo 

modo, metais como cádmio, mercúrio e chumbo, não são 

biodegradáveis, também são nefrotóxicos.   

Os Co-Benefícios de Saúde dos Estilos de Vida com 

Baixo Carbono 

A adoção de iniciativas de estilo de vida com baixo teor 

de Ser encorajados tanto ao nível da assistência individual ao 

paciente E através de uma defesa mais ampla. Tais estratégias 

podem incluir A promoção de viagens activas (caminhadas, 

ciclismo) Modificações alimentares (redução do consumo de 

Carne e aumento do consumo de alimentos Alimentos). Os co-

benefícios de saúde destas estratégias contribuirão Redução 

da hipertensão, obesidade e diabetes - os condutores 

predominantes da epidemia de doença renal doença. 

O custo da Nefrologia Verde  

Dentro do cuidado renal, o potencial para um retorno 

rentável Sobre um investimento é real. Argumentamos, 

portanto, que Investimento em iniciativas verdes não é apenas 

acessível, Mas representa bom senso empresarial (e 

ambiental). 
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5 CONCLUSÕES  

 

A Nefrologia ocupou-se, sempre, com a relação do meio 

ambiente na causalidade das nefropatias, agora, os Serviços de 

Nefrologia devem agir para reduzir o impacto ambiental da sua 

própria prática. Muitas das intervenções necessárias devem 

provir de aprendizagem partilhada e a determinação das 

melhores práticas em curso para a identificação de estratégias 

eficazes deve se tornar uma prioridade de pesquisa. 

Conclui-se que idealmente previne-se a doença, se não 

obtiver êxito,  educa-se o paciente para o autocuidado e insere-

se no atendimento ambulatorial a virtualidade , o prontuário 

eletrônico, etc. se mesmo assim a doença progredir para a 

necessidade dialítica deve-se, intervir em todos os passos de 

um processo de diálise para reduzir os gastos de água e energia 

além de, reciclar efluentes e resíduos.  

A água é um aspecto vital na hemodiálise. Usando água 

sabiamente, pelas abordagens mencionadas, nos ajudará a 

Conservar esse precioso recurso. Sensibilização para este 

Conceito entre nefrologistas é o primeiro passo crucial para 

Alcançar este objetivo. A Sociedade Internacional de Nefrologia 

E outras sociedades regionais ou nacionais podem Papel de 

liderança na promoção da conscientização Iniciativa para 

reduzir nosso impacto em nosso planeta. 

Reconhecendo o problema da gestão de resíduos Diálise 

pode levar a economias de centenas de milhões de dólares e 

para a reutilização e reciclagem de centenas de toneladas De 

resíduos plásticos por ano em escala mundial, com 

consideráveis Financeira e ecológica. 
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RESUMO: A exploração desordenada dos ecossistemas, como 
florestas e matas nacionais levou a uma destruição imensurável 
da vegetação nativa e da diversidade de espécies. Este 
trabalho tem como finalidade descrever a experiência 
vivenciada no decorrer de um projeto de extensão 
(Probex/2016) que teve como seu principal objetivo aproximar 
os alunos das escolas públicas no Brejo Paraibano, discentes 
do Curso Técnico em Agropecuária (CAVN) e servidores da 
UFPB, num trabalho de educação ambiental, envolvendo a 
produção e distribuição de mudas de diferentes espécies 
florestais. As atividades do projeto ocorreram nas imediações 
do Campus III – UFPB. Com os discentes do Curso Técnico, 
foram realizadas, no Bosque do Futuro algumas práticas 
ecológicas. No local, são plantadas mudas de espécies 
florestais nativas no início de cada semestre letivo durante o 
Trote Verde. Até o momento, já foram produzidas em torno de 
750 mudas de 12 espécies florestais nativas, que foram e estão 
sendo doadas à comunidade externa através de eventos locais 
e projetos de urbanização. Os conceitos trabalhados e as 
práticas ecológicas desenvolvidas foram importantes para 
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despertar nos estudantes a necessidade de preservarmos o 
meio na busca de um maior equilíbrio ambiental. 
Palavras-chave: Educação ambiental. Espécies florestais. 

Discentes.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, se destaca com seus grandes biomas, 

sobretudo, a Mata Atlântica e a Amazônia, como um dos países 

possuidores de maior biodiversidade do mundo, abrangendo 

milhões de hectares de florestas tropicais. É necessário que a 

população se conscientize sobre o valor ambiental e 

socioeconômico da biodiversidade, que constitui um dos 

maiores patrimônios da nação. Felizmente, a consciência a 

respeito da problemática ambiental cresceu significativamente 

nos últimos anos. Assim, questões como desmatamento, 

manejo sustentável e conservação de florestas passaram a ter 

grande destaque, inclusive na mídia internacional (NARDELLI, 

2001).  

Entretanto, para Lima (2013), o debate e as políticas 

ambientais nos anos recentes têm assumido um perfil 

conservador, hegemonizado por orientações econômicas e 

técnicas, que estão longe de responder aos desafios colocados. 

Por isso os problemas ambientais crescem em escala 

geométrica ainda que a questão ambiental ganhe atenção 

crescente. Assiste-se, cada vez mais a situações onde a 

hegemonia da razão capitalista promove a inversão dos valores 

e das prioridades humanas motivadas pela emancipação e pela 

dignidade humana. Através desses processos tende-se a 

substituir os princípios e valores fundamentais à vida humana e 
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da natureza por outros valores e premissas associados à sua 

mercantilização e objetificação.  

Cumpre notar que a simples presença de árvores no 

contexto urbano, por si só, não é suficiente para manifestação 

de todos os efeitos benéficos sobre o ambiente da cidade. No 

que diz respeito à função estética, ao sombreamento e à 

mitigação das ilhas de calor, é necessária a elaboração e 

execução de um plano de arborização no qual as atividades de 

plantio e manutenção sejam coerentes com o clima e as 

condições arquitetônicas e urbanísticas da cidade (SÃO 

PAULO, 2005; CARNEIRO et al., 2007; MASCARO, DIAS, 

GIACOMIN, 2008; SIEBERT, 2008).  

Nas últimas décadas, com o acelerado ritmo de 

degradação ambiental e a crescente atenção dada aos 

problemas ambientais, tem sido comum o incentivo à produção 

de mudas nativas em várias regiões do Brasil (MACEDO, 1993; 

BIONDI & LEAL, 2008; VILELLA & VALARINI, 2009). Neste 

contexto, a principal estrutura de apoio ao plantio de novas 

árvores é o horto, ou viveiro de mudas, que não só oferece 

plantas para canteiros e praças, mas pode ainda contribuir para 

iniciativas públicas e privadas de recuperação/restauração 

ambiental, especialmente o reflorestamento. Além disto, estes 

espaços têm grande potencial para o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental e de apoio ao ensino de 

ciências (MENDES & TONSO, 2005; VARGAS, 2007). 

Segundo Paiva (2000), um viveiro é um espaço 

estruturado, com suas próprias características, onde há a 

produção, manejo e proteção de mudas, até que estas tenham 

idade e tamanho suficientes para resistirem em condições reais 

de campo. Viveiros Florestais são áreas com um conjunto de 

benfeitorias e utensílios, em que se empregam técnicas visando 
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obter o máximo da produção de mudas (MACEDO, 1993). Um 

viveiro florestal pode ser considerado um Viveiro Educador 

(BRASIL, 2008) quando além da produção de mudas, existe a 

intenção de utilizá-lo como espaço de aprendizagem 

(MARANHÃO, 2006; LEMOS; MARANHÃO, 2008). 

Aprender com a vida, realizar tudo que for útil e 

proveitoso para preservação da natureza é questão primordial 

para se construir a “educação ambiental” adequada e com 

resultados. Lembremos que essa educação deve ser promovida 

nos três estágios da vida: infantil, juvenil e adulta. (MARQUES 

& DIAS, 2013). A escola está presente como agente formador 

de opiniões e transformadora de ações, sendo responsável pela 

sociedade. Ao inserir a Educação Ambiental em seu currículo, 

ela fortalece e sensibiliza a comunidade escolar sobre as 

questões ambientais (XAVIER & SILVA, 2011). 

É importante a inserção de um projeto de Educação 

Ambiental nas escolas, buscando a formação de uma 

sociedade consciente, em face do atual paradigma de 

desenvolvimento sustentável. Pode ser conferido ao ensino um 

aspecto mais dinâmico e participativo, buscando oportunidade 

de aprendizado e reflexão sobre o meio ambiente, e a relação 

que o ser humano tem com o mesmo, demonstrando e fazendo-

os compreender que fazem parte de um todo maior (SANTOS, 

2011)  

Diante do exposto, o Projeto de Extensão: Interagindo 

com a Ecologia: produção de mudas de espécies nativas 

visando a conscientização ambiental, realizado no Campus III – 

UFPB vem dando aos estudantes a oportunidade de praticarem 

a ecologia. 

 Nesta perspectiva, o trabalho tem como objetivo geral 
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relatar a experiência vivenciada junto aos discentes das escolas 

públicas do Brejo Paraibano, discentes do Curso Técnico em 

Agropecuária do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) e 

servidores da UFPB, num trabalho de educação ambiental, 

envolvendo a produção e distribuição de mudas e várias 

práticas ecológicas com diferentes espécies florestais. E como 

objetivos específicos, podem ser elencados: 

1. Beneficiamento de sementes florestais; 

2. Confecção de carpotecas e espermatecas, visando sua 

posterior exposição em eventos; 

3. Realização de minicursos e oficinas sobre produção de 

mudas em eventos internos durante a Expotec e a IX Semana 

do Servidor/UFPB; 

4. Realização de Trilha Ecológica com o corpo docente da 

instituição em um fragmento de mata pertencente ao Campus 

III, UFPB. 

5. Sensibilizar, com todas estas atividades, o público 

envolvido quanto à necessidade urgente de preservamos o 

meio ambiente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este relato de experiência faz parte de um projeto de 

extensão denominado Probex/2016 da UFPB, envolvendo a 

comunidade escolar de um Colégio em Bananeiras, discentes 

do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, UFPB, Bananeiras, 

docentes, servidores e discentes de outros cursos de 

graduação da Instituição. 

Uma das atividades desenvolvidas neste projeto 

envolveu o Colégio Antônio Coutinho de Medeiros, cuja vivência 
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foi dividida em dois encontros realizados no mês de 

Setembro/2016.  

Foi realizado também, como atividade do projeto, o 

beneficiamento de sementes da espécie florestal 

“500imbaúba”, com a equipe de voluntários do projeto. Essa 

prática contou com a participação de 15 discentes da 

graduação e curso técnico. Parte dos frutos da 500imbaúba 

foram coletados no município de Guarabira/PB, parte no distrito 

de Roma, pertencente à Bananeiras/PB. Incialmente foi 

agendado com a equipe as datas e horários dos encontros para 

a realização dessa atividade, que tinha por objetivo retirar as 

sementes dos frutos (beneficiamento) e sua posterior seleção.  

Também foram confeccionados três modelos de 

carpotecas/espermatecas, reaproveitando utensílios 

domésticos, a exemplo das tábuas de cortar carne, que ao 

receberem borrifadas de tinta spray metallik dourado (350 ml) 

na parte superior e revestimento com folha de jornal na parte 

inferior, ganharam características de rusticidade e sofisticação 

em suas superfícies. 

Durante a Exposição Tecnológica “Expotec” do CAVN, 

foi ministrado o minicurso intitulado “Germinação de Sementes 

e Produção de Mudas de Espécies Nativas”. As atividades do 

minicurso ocorreram nas imediações do Viveiro de Produção de 

Mudas e no Setor de Agricultura do CCHSA, onde ocorreu o 

primeiro contato com os participantes para explicar os objetivos 

propostos do minicurso. Inicialmente houve uma dinâmica, para 

que todos ali presentes se conhecessem e para que os 

ministrantes tomassem conhecimento do público que estava ali. 

Além dessas ações, ocorreu a realização de uma Trilha 

Ecológica durante a IX Semana do Servidor, que contou com a 

participação de docentes, técnicos administrativos e servidores 
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da instituição. E também, em outubro do decorrente ano, uma 

oficina como atividade da programação da Semana do Servidor 

intitulada “Produção de Mudas Nativas”. A oficina dividiu-se em 

dois momentos, sendo o primeiro deles no mini auditório do 

CCHSA e o segundo, no Viveiro de Produção de Mudas do 

Campus.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Produção de mudas com discentes do Colégio 

Antônio Coutinho de Medeiros 

Ao chegarem ao Campus III/Bananeiras, os estudantes 

do Colégio Antônio Coutinho foram conduzidos a conhecer o 

Setor de Agricultura e o ambiente ao redor, visando identificar 

algumas espécies arbóreas, sendo elas nativas e/ou exóticas. 

Nesse momento, foi explicado o conceito de espécies nativas e 

exóticas fazendo uso de estratégias trazidas a partir do 

conhecimento dos alunos, bem como de sua comunidade de 

origem. 

Em seguida, no gramado do pátio da universidade foram 

explanadas algumas etapas que são cruciais no processo de 

produção de mudas, através de uma linguagem de simples 

compreensão para um melhor entendimento dos discentes. Em 

seguida, com a ajuda da equipe de voluntários e das 

professoras presentes, os estudantes padronizaram em termos 

de tamanho os saquinhos de feijão, arroz, açúcar e materiais 

semelhantes (1 kg), e fizeram furos na parte inferior dos sacos, 

estes oriundos do restaurante universitário de onde foram 

coletados. Posteriormente, os discentes foram levados até o 

Viveiro de Produção de Mudas do CCHSA, aonde preencheram 

os saquinhos com o substrato enriquecido em matéria orgânica.  
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Foram produzidas, como ato simbólico, 

aproximadamente 100 mudas, de quatro espécies florestais 

nativas, com os discentes de faixa etária de 8-10 anos do 

Colégio Antônio Coutinho de Medeiros. Dentre as espécies 

produzidas tem-se: o Chichá e a Timbaúba. Ao final da prática 

cada estudante levou consigo uma muda nativa, com idade e 

tamanho de ser plantada no quintal de casa, ou em qualquer 

outro lugar adequado para o plantio, conforme as orientações 

que receberam. Alguns deles chegaram a relatar, inclusive, que 

as mudas doadas no ano anterior já passam de 1,5 m de altura 

aproximadamente.  

 

2. Beneficiamento de sementes florestais 

Os frutos ficaram armazenados na câmara fria, sala 

climatizada capaz de propiciar uma longevidade maior às 

sementes armazenadas, garantindo a sua qualidade e o seu 

potencial germinativo. Após o armazenamento por seis meses 

em emebalagens de 50 kg, os frutos foram retirados da câmara 

para o ambiente externo, dando início ao seu beneficiamento. 

Durante a prática, foi necessário fazer uso de algumas 

ferramentas manuais a exemplo do martelo e da marreta, que 

auxiliaram na quebra dos frutos.  

De imediato, foi perceptível que o fruto apresentava uma 

substância oleaginosa que dificultava a retirada da semente e a 

abertura do fruto. Após a retirada das sementes, os resíduos do 

beneficiamento, como cascas, sementes furadas e demais 

partes dos frutos, foram despejadas nas composteiras 

orgânicas do Setor de Agricultura do CCHSA. Em seguida, no 

Laboratório de Sementes do CCHSA, ocorreu uma seleção das 

sementes, retirando as sementes com danos físicos ou 

apresentando sinais patogênicos, pois a qualidade das 
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sementes é fundamental para a produção de mudas com boa 

qualidade fisiológica. Dessa forma, o lote de sementes 

apresentará maior pureza física e consequentemente, melhor 

qualidade.  

Após a seleção manual, as sementes foram 

armazenadas em recipientes de garrafas pet, visto que, são 

utensílios simples e práticos no armazenamento de sementes 

por apresentar uma boa vedação. Em seguida, as garrafas/lote 

de semente foram alocadas nas estantes da câmara fria do 

CCHSA.  

 

3. Confecção de carpotecas e espermatecas 

Esses quadros expositivos com frutos e sementes 

denominados pela equipe de carpoteca e espermateca podem 

ser utilizados como ferramenta decorativa em ambientes 

internos. O objetivo da carpoteca foi expor frutos e sementes de 

espécies florestais aos discentes que visitaram o Stand da 

Coordenação de Meio Ambiente durante a Exposição 

Tecnológica do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, 

Expotec/2016. 

Cada semente ou fruto exposto nas carpotecas, “Fig. 

(1)”, recebeu uma plaquinha de identificação, para facilitar o 

reconhecimento das mesmas pelos visitantes. Cada exemplar 

(fruto e/ou semente) foi aderido às tábuas com cola de contato 

multiuso. Durante a Expotec, foi dada ênfase à importância no 

manejo da coleta de frutos e sementes florestais, 

recomendando evitar a colheita de todas as sementes 

produzidas pelas árvores matrizes, permitindo assim, que a 

espécie possa continuar disseminando-se de forma natural. 

 



SEMEANDO O VERDE: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE BANANEIRAS, PB 

504 
 

Figura 1. Carpoteca/espermateca e produção de mudas 

durante o minicurso da Expotec/2016. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4. Minicurso: Germinação de Sementes e Produção de 

Mudas de Espécies Nativas (Expotec) 

Durante o minicurso sobre produção de mudas, foram 

explicados alguns conceitos básicos inerentes à produção de 

mudas: colheita dos frutos e sementes, beneficiamento, 

armazenamento, os fatores que influenciam na germinação de 

sementes, os métodos de superação de dormência, o preparo 

do substrato, a composição do substrato, os materiais 

necessários, semeadura, irrigação e tratos culturais. Durante a 

parte teórica, houve momentos para discussão sobre o assunto 

apresentado, para que os participantes tirassem todas as 

dúvidas sobre o tema trabalhado. 

Um dos temas abordados foi a problemática das 

sementes transgênicas, na qual a discussão foi conduzida pelos 

participantes, onde puderam posicionar-se sobre o assunto 

expondo suas visões de forma holística. Entre os materiais 

usados na exposição dos conteúdos, um em especial chamou 

a atenção do público por exibir uma série de mais de 80 

espécies arbóreas nativas, onde alguns tinham noção da 

existência delas e outros nunca ouviram sequer falar. Além da 
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sala de aula, os participantes puderam visitar também o 

Laboratório de Sementes, onde realizaram os procedimentos 

para fazer um teste de germinação com sementes florestais.  

Os participantes do minicurso fizeram também o 

processo de escarificação nas sementes duras para permitir a 

entrada de água na semente e confeccionaram os saquinhos 

reaproveitados, provenientes de embalagens plásticas de 

feijão, arroz, açúcar (1 kg), coletados no restaurante 

universitário. Logo depois, preencheram os saquinhos com o 

substrato enriquecido em matéria orgânica e bateram 

levemente a parte inferior dos saquinhos no chão, com o intuito 

de acomodar bem o substrato, dessa forma, favorecendo um 

melhor enraizamento do vegetal. Diante do que foi exposto na 

parte teórica do minicurso, os participantes puderam vivenciar 

os conteúdos ministrados na prática. 

 

5. Oficina: Produção de Mudas Nativas (Semana do 

servidor)   

Em relação a oficina realizada na Semana do Servidor, o 

principal objetivo foi aproximar os docentes, técnicos 

administrativos e servidores da instituição, com a problemática 

em questão: o desmatamento de nossas matas e florestas 

nacionais. Com duração de quatro horas, a oficina contou com 

a ressemeadura de saquinhos já preenchidos, mas que não 

haviam germinado anteriormente. Nesse último momento, 

muitos relataram em suas trocas de experiências, as espécies 

florestais que já tinham conhecimento, sendo algumas delas 

presentes no quintal, na calçada ou na comunidade rural onde 

habitam. 
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6. Trilha Ecológica  

Durante a Trilha Ecológica, “Fig. (2)”, foi possível 

identificar algumas espécies florestais nativas, a exemplo da 

Madeira Nova e o Coaçu (Triplaris surinamensis Cham.). Algo 

que chamou a atenção dos participantes foi a presença de 

algumas espécies exóticas que predominam as margens do 

trajeto, a exemplo da Mangueira (Mangifera indica L.) e da 

Jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.). A trilha monitorada 

teve duração de aproximadamente três horas e contou com a 

participação de quatro guias, os quais dividiram o público em 

dois grandes grupos com o objetivo de minimizar o impacto 

ambiental no fragmento de mata, uma vez que realizaram dois 

percursos diferentes.  

 

Figura 2. Oficina de Produção de Mudas Nativas e Trilha 

Ecológica durante a IX Semana do Servidor – UFPB. 

 
Fonte: Richélita Mendes, 2016. 

 

As orientações básicas foram previamente repassadas 

aos participantes que se inscreveram na atividade, a exemplo 

do: local de concentração para a largada, os trajes 

recomendados e kit de primeiros socorros. No local de 

concentração (Quadra Esportiva do CAVN) foi feito um 
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alongamento e aquecimento através do projeto Ginástica 

Laboral do CCHSA/CAVN melhorando dessa forma, o 

condicionamento físico dos participantes. Em seguida, foi 

realizada uma breve apresentação do trajeto a ser percorrido, 

os pontos de parada para fotografia e as características do 

fragmento de mata atlântica que há no Campus III. 

Ao longo do percurso, os participantes foram capazes de 

coletar alguns resíduos sólidos que encontraram pelo caminho, 

entre eles, os mais predominantes: sacolas plásticas e garrafas 

pet. O primeiro ponto de parada foi em um dos poços de 

captação de água, onde foi possível discutir um pouco sobre o 

processo histórico da mata.  Mais adiante, houve uma pausa 

para fotografias numa formação rochosa que tornou o cenário 

gracioso. No caminho, foram encontrados alguns frutos secos 

de espécies florestais, como a Sapucaia e o Jatobá. Este último, 

contém uma polpa amarelada, que pode ser utilizada na 

alimentação humana.  Nesse momento alguns participantes 

acrescentaram que já haviam degustado da farinha do Jatobá.  

Os participantes ansiavam por aventura e sugeriram um 

percurso mais desafiante, de modo que os fizesse testar seus 

limites. Atendendo ao pedido dos participantes, os monitores 

seguiram o trajeto sugerido, que trouxe explorações além do 

que havia sido planejado. Essa vivência além de resultar numa 

percepção mais ampla da importância do meio ambiente para 

os servidores, possibilitou que os mesmos tivessem um contato 

íntimo com a natureza. Visto que, muitos deles passam a maior 

parte do tempo em ambientes fechados diante de telas de 

computadores rotineiramente.  Ao final do percurso, todos se 

sentiram imensamente satisfeitos e sugeriram que essa 

atividade se repetisse com mais frequência nas imediações do 

CCHSA.  
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7. Práticas ecológicas no Bosque do Futuro  

 

No Campus III, Bananeiras, há um espaço denominado 

“Bosque do Futuro”, aonde anualmente são plantadas mudas 

de diferentes espécies florestais nativas durante o trote verde. 

Este evento é uma ação da Coordenação de Meio Ambiente e 

ocorre no CCHSA, envolvendo a participação dos calouros de 

diferentes cursos e visa à educação ambiental, por meio da 

sensibilização dos alunos para a temática em questão. Após o 

plantio de diferentes espécies arbóreas nessa área de 

aproximadamente dois ha, as mudas transplantadas requerem 

alguns tratos culturais.  

Dessa forma, foi realizado um conjunto de práticas 

ecológicas no Bosque, que objetivou através de algumas ações, 

proporcionar as condições favoráveis garantindo um melhor 

desempenho das mudas plantadas no local. Essa prática 

contou com a participação de uma turma de 18 estudantes do 

Curso Técnico em Agropecuária (Proeja)/CAVN, na disciplina 

de Silvicultura. 

A prática de coroamento consistiu na retirada de plantas 

espontâneas que competiam por luz, água e nutrientes com as 

mudas, sendo realizada uma capina num raio de 1 metro em 

torno das espécies florestais; a prática de tutoramento consistiu 

na alocação das estacas que têm como objetivo evitar o 

tombamento das mudas através da ação do vento e outras 

intempéries. O uso da cobertura morta fez-se necessário, visto 

que a mesma retém a umidade do solo, propiciando as 

condições favoráveis para o enraizamento e absorção de 

nutrientes pelas mudas florestais. Além disso, a matéria seca 

irá decompor-se no próprio local, mantendo o equilíbrio da 
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ciclagem de nutrientes; a cobertura usada no colo de cada 

planta foi o capim do gênero Brachiaria, o qual cobre 

predominantemente o solo local.  

A prática com adubação orgânica teve por objetivo 

melhorar a qualidade do solo, o adubo utilizado foi de origem 

animal (esterco bovino previamente curtido) e foi espalhado e 

incorporado ao solo próximo das mudas, disponibilizando 

macro e micronutrientes para as plantas e consequentemente 

alterando as propriedades físico-químicas do solo. Enquanto 

que a prática com adubação verde fundamentou-se no 

potencial de algumas plantas leguminosas atuarem na 

recuperação de áreas degradadas, enriquecendo o solo, 

sobretudo com nitrogênio. Muitas leguminosas formam uma 

massa volumosa que quando incorporada ao solo, melhora sua 

estrutura além de disponibilizar nutrientes.  

Durante as atividades práticadas no Bosque do Futuro, 

“Fig. (3)”, foi contabilizada uma variedade de aproximadamente 

42 espécies de 150 mudas nativas na área. Mediante as 

práticas realizadas a exemplo do coroamento, tutoramento, uso 

de cobertura morta e adubação orgânica, as mudas 

apresentaram maior desenvolvimento além da contribuição no 

processo de sucessão ecológica no local. O espaço 

denominado bosque do futuro é uma área de aprendizagem 

múltipla voltada para a educação ambiental e está sendo 

construída com empenho de estudantes e professores do 

CCHSA. 
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Figura 3. Doaçãos de mudas para os discentes do Colégio 

Antônio Coutinho de Medeiros e prática no Bosque do Futuro 

com discentes do Curso Técnico (CAVN). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Essas práticas são de grande importância por 

possibilitarem e recomposição de áreas degradadas e, 

consequentemente, a recuperação de parte da nossa flora e 

fauna. Além de contribuir no aprimoramento acadêmico, no 

âmbito humano, social e agrário.  

Segundo Ferro et al. (2012), a recuperação de áreas 

degradadas é muito antiga, problemas como o assoreamento 

dos rios, inundações e deslizamentos causados pela 

degradação florestal não são recentes, no entanto, só 

recentemente esta adquiriu um caráter de uma área de 

conhecimento, os programas de recuperação deixam de ser 

mera aplicação de práticas agronômicas ou silviculturais para 

assumir a tarefa de reconstrução dos processos ecológicos. A 

importância da recuperação advém da necessidade de 

retenção do solo, contenção da erosão, manutenção da 

biodiversidade e da beleza cênica (FELFILI & SILVA JÚNIOR, 

2001). 

Esta ação ambiental é uma forma de mostrar aos 

estudantes a importância de manter uma área revitalizada no 
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Campus, proporcionando benefício ambiental no local, a partir 

do desenvolvimento das mudas no “Bosque do Futuro”. Todo 

esse contato com a flora nativa e com a natureza, de modo 

geral, proporcionou conhecimentos teórico-práticos aos 

estudantes envolvidos, que compreenderam a importância de 

se manejar adequadamente um ecossistema e a preservar a 

natureza, mediante as práticas realizadas com diferentes 

espécies florestais nativas. 

O projeto continua em andamento, e até o momento, 

foram produzidas aproximadamente 750 mudas nativas, as 

quais podem ser conferidas na Tabela (1).  

 

Tabela 1. Espécies vegetais utilizadas na produção de mudas    

no decorrer do projeto. 

Nome popular Nome científico 

Jatobá Hymenaea courbaril L. 

Madeira Nova Pterogyne nitens Tull. 

Chichá Sterculia striata A. St. Hil. & Naldin  

Timbaúba Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 

Saboneteiro Sapindus saponaria L. 

Canafístula Cassia brasiliana Lam. 

Jucá/Pau Ferro Caesalpinia férrea Mart. Ex Tul. 

Paineira Ceiba speciosa (St.-Hill.) Ravena 

Gruapuruvú Schizolobium parahyba (Vell.) Black 

Olho de Cabra Ormosia arbórea (Vell.) Harms 

Tento Adenanthera pavonina L. 

Sombreiro Clitoria fairchildiana R.A Howard 

Pata-de-vaca Bauhinia forficata Linn. 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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4 CONCLUSÕES  

 

O interesse por parte dos estudantes em relação às 

atividades em campo foi crescente, refletindo de forma positiva 

no aprendizado e na adoção de uma nova postura na sua vida 

cotidiana. Essas vivências não só aproximaram os discentes 

com a natureza, como também os docentes, técnicos 

administrativos e servidores da instituição (UFPB) que 

acompanharam e se envolveram nessas atividades.  

Se quisermos garantir a sobrevivência do planeta, é 

necessário promover a mudança de comportamento. Neste 

sentido, devemos praticar tudo aquilo que já estamos fadados 

a ouvir: cuidar do nosso espaço físico, do nosso lar, 

denunciando, participando, executando ações que conduzam à 

preservação do meio ambiente, em prol desta geração e das 

que ainda estão por vir. 
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RESUMO: O Brasil apresenta uma nova configuração do 
padrão demográfico com significativo aumento do número de 
idosos e parte desta faixa etária vem sendo excluída do 
convívio social. Objetivou-se evidenciar o estado da arte quanto 
a importância do grupo de convivência e sua relação com a 
sustentabilidade social. Realizou-se uma revisão integrativa da 
literatura com uma pesquisa eletrônica realizada nas bases de 
dados da  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde ( LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem on-line (MEDLINE). Utilizou-se os DESCs ( Descritores 
em Ciências da Saúde) “Grupos de Convivência para Idosos”, 
“Centros Comunitários para Idosos” e “Sustentabilidade”. 
Buscou-se os artigos científicos publicados  no período de 2005 
a 2015, que estivessem disponíveis na íntegra e que fossem 
publicados em inglês, português e espanhol. De um total de 20 
estudos, 11 compuseram a amostra deste estudo relativos a 
imprtancia do grupo de convivência e centro comunitário para 
idosos. Observou-se que nenhum estudo foi encontrado 
quando foi feito a busca tripla dos descritores. Assim, evidencia-
se a necessidade de mais pesquisas que abordem a relação. 
Precisa-se planejar e implementar políticas que melhorem a 
qualidade de vida dos idosos. Tem-se os grupos de idosos 
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como uma estratégia imprescindível  para que se tenha um 
futuro sustentável, por despertar para atitudes e pensamentos 
que culminam em um futuro melhor para todos. 
Palavras-chave: Grupo de convivência. Sustentabilidade. 

Grupo de idosos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando uma nova 

configuração do padrão demográfico percebido pela redução da 

taxa de crescimento populacional e por transformações 

importantes na composição de sua estrutura etária, com um 

significativo aumento do número de idosos. O censo do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) aponta que 

entre os anos de 1999 a 2009, o percentual de idosos passou 

de 9,1% para 11,3% com projeção de crescimento para 28,3% 

em 2020 e aumentando para 64,1% em 2050. 

Apesar desta realidade, o envelhecimento ainda é algo 

que muitas pessoas têm medo de enfrentar, pois apesar de se 

constituir um estágio do desenvolvimento humano, vivenciam-

se um conjunto de perdas e ganhos. Associada a velhice vem 

a idéia de incapacidade, doença, afastamento e dependência 

(NERI e SOMMERHALDER, 2001), enfatizada principalmente 

após a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo 

passando a significar decadência, sendo assim excluída e 

marginalizada.  

Assim a velhice é encarada como algo feio e ruim, vista 

com preconceitos de inutilidade, dependência, e “conjunto de 

doenças” o que faz com que essa população se exclua e seja 

excluída encontrando dificuldades para interação social 

inclusive com seus familiares, sentindo-se na maioria das vezes 
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sozinhos e abandonados. Esses fatores desencadeiam altos 

níveis de ansiedade e depressão comprometendo a qualidade 

de vida deste grupo etário (BORGES et al., 2013, MINGHELLI 

et al., 2013, e FRUTUOSO, 1999). Carneiro (2007) acrescenta 

afirmando que as deficiências em habilidades sociais parecem 

constituir um fator de vulnerabilidade para a baixa qualidade de 

vida e para a depressão em indivíduos da terceira idade. 

É de fundamental importância que esse panorama mude! 

Encontra-se na sustentabilidade social, uma das principais 

dimensões da sustentabilidade defendida por Maia e Pires 

(2011) e Sachs (2002), a possibilidade de mudança através de 

ações que visem melhorar a qualidade de vida desta população. 

O termo sustentabilidade refletia anteriormente para conceitos 

econômicos e ecológicos (SARTORI et al., 2014, LOZANO, 

2012 e AYRES, 2008). Hoje, vai mais além, reflete a 

necessidade das pessoas em manter-se sem comprometer a 

existência e a permanência de outras pessoas com ações que 

diminuam as desigualdades sociais, ampliem os direitos e 

garantam acesso aos serviços que possibilitem às pessoas o 

pleno direito à cidadania (MENDES, 2009). Obedece a um dos 

princípios fundamentais para o desenvolvimento sustentável 

propostos no relatório Brundtland (ou nosso futuro comum), o 

da equidade social. Compreende o respeito à diversidade, 

empoderamento de grupos excluídos socialmente, incentivo à 

resolução pacífica de conflitos e convivência saudável com a 

família e sociedade. 

Como estratégia desta sustentabilidade social tem-se 

nos grupos de convivência para idosos, uma alternativa para 

inseri-lo no convívio social, ocupando espaço e posição perante 

a sociedade e melhorando seu convívio familiar. 
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Interagir socialmente, sobretudo com amigos da mesma 

geração, possibilita ao idoso construir novos laços de relação e 

favorece o bem-estar físico, psicológico e social (NERI e 

SOMMERHOLDER, 2001 e MONTEIRO, 2001).  As pessoas 

que têm maior contato social vivem mais e com melhor saúde 

quando comparadas às pessoas com menor contato social 

(DRESSLER, 1997 apud ALMEIDA et al., 2010). A pobreza de 

relações sociais tem sido considerada um fator de risco à 

saúde, tão danoso quanto o fumo, a pressão arterial elevada, a 

obesidade e a ausência de atividade física (BOWLING et. Al., 

2003).  

Como mencionado, os autores afirmam os benefícios 

dos grupos de convivência para idosos. É importante também 

conhecer o que os idosos que vivenciam experiências nestes 

grupos pensam a cerca deste assunto, uma vez que a sua 

percepção como sujeitos do processo contribui para o 

aprimoramento de práticas e políticas que funcionem em seu 

benefício.  

Leite (2002) ao ouvir idosos em seu estudo sobre a 

importância dos grupos da terceira idade estes informaram um 

resgate da vaidade, do prazer, da satisfação e da alegria de 

poder estar com as outras pessoas, podendo realizar diversas 

atividades e ao mesmo tempo conversar, sorrir, dançar, contar 

piadas, fortalecer laços e fazer novas amizades. Boht (2012) 

acrescenta que ao pesquisar sobre a percepção de velhice na 

voz de idosos inseridos em grupos de terceira idade encontrou 

que os idosos afirmam que este é um espaço de construir e 

fortalecer vínculos de amizade e se constitui em um local de 

diversão. Rizzolli e Darlan (2010) também enriquecem o 

assunto quando encontraram relatos positivos de idoso a cerca 

da contribuição das experiências vivenciadas nos grupos no 



GRUPO DE CONVIVÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

519 
 

que concerne a desenvolvimento das atividades diárias e 

reconhecimento pelos familiares e sociedade em geral.  

Embora a literatura enfatize a importância da 

manutenção da qualidade de vida do idoso e das medidas 

disponíveis para contribuir para a melhora desta, são escassos 

os estudos que investigam os benefícios dos grupos de 

convivência (MINGHELLI, et. Al., 2013) bem como a percepção 

que os idosos têm a cerca destes grupos. 

Acreditamos que este estudo trará grande contribuição 

por despertar para a necessidade de conhecer a percepção 

deste grupo como ferramenta base para elaboração de políticas 

que assegurem o aumento da longevidade e favoreçam a 

garantia da felicidade, satisfação pessoal e a inserção social.  

Diante disto surge o objetivo desta pesquisa é investigar 

o estado da arte da produção científica no que diz respeito à 

importância do grupo de convivência para idosos e sua relação 

com a sustentabilidade social. Partimos do pressuposto de que 

esses grupos trazem grandes melhorias e mudanças positivas 

na vida dos idosos ao desenvolverem a auto-confiança, a auto-

estima, favorecer o relacionamento familiar e intergeracional, 

promover saúde, melhorar o desenvolvimento das funções 

diárias, aumentar a valorização e o respeito pela sociedade. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se como método de pesquisa a revisão 

integrativa que segundo Silveira (2005), emerge como uma 

metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos para a prática. 
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Seguiram-se as etapas da elaboração da revisão 

integrativa propostas por Souza, Silva e Carvalho (2010): 

Elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta 

de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados e apresentação da revisão integrativa. Este rigor 

metodológico é necessário para que o produto oriundo da 

revisão integrativa possa trazer contribuições relevantes tanto 

para a ciência e como para a prática clínica.  

A questão norteadora da pesquisa foi: qual o estado da 

arte da produção científica no que diz respeito a importância do 

grupo de convivência para idosos e sua relação com a 

sustentabilidade? 

Os dados foram coletados no mês de janeiro de 2016 e 

seguiu duas etapas. Inicialmente, realizou-se busca na base de 

dados na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde ( LILACS)  e na Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on-line (MEDLINE). Utilizou-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): “Grupos de Convivência para 

Idosos”, “Centros Comunitários para Idosos” e 

“Sustentabilidade”. 

Os critérios de inclusão (filtros) obedecidos foram: 1- 

literaturas disponíveis na íntegra, 2- artigos originais, 3- artigos 

publicados em português, inglês e espanhol, 4- publicações nos 

últimos 10 anos.   

Iniciou-se a busca pelos descritores de forma isolada e 

posteriormente foi feita uma busca nas bases realizando o  

cruzamento dos termos através do operador boleano AND. 

Num segundo momento, foi realizado uma leitura crítico-

reflexiva dos estudos na íntegra, excluindo aqueles que não 

tinha relação direta com a temática abordada ou apresentavam 

duplicidade.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 29 artigos listados pela base de 

dados referentes ao termo “Centro de convivência para idosos”, 

09 foram descartados, sendo 03 por apresentarem-se repetidos 

e 06 por não terem relação com a temática. Ao utilizar o 

descritor “Centros comunitários para idosos”, encontrou-se 20 

artigos publicados, porém não foram incluídos, já que eram 

repetidos. Ao pesquisar o descritor “sustentabilidade” 86 

estudos foram encontrados, sendo todos descartados por não 

obedecer aos critérios de inclusão devido à falta de relação 

direta com a temática. E como resultado relevante, quando se 

buscou “Centro de convivência para idosos” and 

“Sustentabilidade” e “Centros comunitários para idosos” and 

“Sustentabilidade” nenhum estudo foi encontrado. Assim, 

evidencia-se pouco interesse em desenvolver artigos que 

abordem o tema apesar do crescente envelhecimento 

populacional, o que é extremamente preocupante. 

Durante a revisão das publicações alguns aspectos 

foram identificados como relevantes no processo de análise dos 

conteúdos. Para análise das informações foi realizada a 

organização do conteúdo encontrado quanto ao ano, base de 

dados e essência do conteúdo recomendações/conclusões dos 

autores, descritos no Quadro 1.  
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Quadro 1- Apresentação dos artigos selecionados 

Ano Referência Conteúdo Recomendações 
e Conclusões 

2008 LILACS Conhecimento 
sobre HIV/AIDS 
nos grupos de 
convivência 

Necessidade de 
aprimoramento dos 
programas de 
saúde pública 

2008 LILACS Caracterização dos 
idosos 

Necessidade de 
direcionamento 
das ações 

2009 LILACS Consequências 
sociais e de saúde 
com o aumento do 
número de idosos 

Necessidade de 
política eficaz 

2010 LILACS Qualidade de vida 
e depressão em 
idosos 
participantes e não 
participantes de 
grupos de 
convivência 

Mais grupos de 
convivência 

2010 LILACS Identificar 
condições de 
saúde de idosas 
que frequentam o 
grupo de 
convivência 

As idosas que 
participam de 
grupos têm melhor 
percepção de 
saúde 

2011 LILACS Associação da 
atividade física e a 
capacidade física 
de idosos 
participantes de 

Importância da 
atividade física 
desempenhada 
pelos grupos 
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um grupo de 
convivência 

2012 LILACS Associação entre 
condições de 
saúde e nível de 
atividade física em 
idosos 
participantes e não 
participantes de 
grupos 

Melhor percepção 
do estado de 
saúde e 
manutenção após 
participação nos 
grupos 

2013 LILACS Síndrome da 
fragilidade e suas 
relações com a 
capacidade e 
desempenho 
funcional em 
idosos que 
frequentam um 
grupo de 
convivência 

A fragilidade 
compromete a 
funcionalidade dos 
idosos o que pode 
ser melhorado com 
a participação em 
grupo de 
convivência 

2014 MEDLINE Prevenção de 
quedas e acidentes 
domésticos através 
da atividade física 
em participantes 
de um centro de 
convivência nos 
EUA 

 Diminuição do 
índice de quedas e 
melhora do 
equilíbrio em 
idosos. 

2013 MEDLINE Avaliar o efeito 
atividades 
desenvolvidas em 
centros de 

Os centros de 
convivência são 
locais propícios 
para promoção da 
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convivência com 
foco na mudança 
do estilo de vida no 
controle da 
Hipertensão 
Arterial Sistêmica 
(EUA). 

mudança no estilo 
de vida, sendo um 
ponto importante 
de disseminação. 

2011 MEDLINE Atividades 
desenvolvidas em 
Centros de 
convivência e a 
prevenção de 
quedas e fraturas 
em idosos. 

Evidencia-se que 
uma intervenção 
de prevenção 
queda multifatorial 
oferecidos em 
centros de idosos e 
prestados por 
pessoal treinado 
pode ser benéfico 
para melhorar a 
comportamentos 
que possam 
contribuir para 
diminuir o risco de 
quedas e fraturas 
em idosos. 

Fonte: Pesquisa direta, 2015. 

 

O quantitativo de referências por ano encontrado mostra 

um percentual igual de 9,0% das publicações nos anos de 2009, 

2012 e 2014. Já nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2013 as 

publicações foram de 18,1%. Não foram encontradas 

publicações no período de 2004 a 2007. A base de dados da 

LILACS possui 72,8% dos artigos indexados e 27,2% na 

MEDLINE.  
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Com relação a essência do conteúdo estudado nas 

referências e as suas produções no conhecimento encontramos 

que 87,5% das referências investigam as relações sociais, de 

qualidade de vida e de saúde nos grupos de convivência; 12,5% 

das referências analisam os dados sociodemográficos dos 

idosos que frequentam o grupo. Verifica-se assim algo de suma 

importância nestes dados, o interesse pelos autores em 

destinar esforços em pesquisas que objetivem identificar os 

benefícios dos grupos de convivência para idosos nas relações 

sociais e de saúde com consequente melhoria na qualidade de 

vida como enfatizado por Benedetti (2008) e Almeida (2010) ao 

afirmarem que a participação nos grupos de convivência 

contribui para a melhor percepção do estado de saúde, menor 

ocorrência de depressão e melhoria na qualidade de vida para 

os idosos. 

Assim a formação de grupos de convivência para idosos 

deve ser estimulada e discutida como política de saúde pública 

para que contemplem suas necessidades, recomendação feita 

por todos (100%) os autores encontrados nesta revisão sobre 

grupos de idosos. Lazarotto et. al., (2008) demonstrando a 

necessidade de programas de saúde pública para idosos. Veras 

(2008) acrescenta que política pública brasileira deveria 

priorizar a manutenção da capacidade funcional dos idosos, 

com monitoramento das condições de saúde, com ações 

preventivas e diferenciadas de saúde e de educação, com 

cuidados qualificados e atenção multidimensional e integral. 

A ausência de estudos abordando a relação dos grupos 

de convivência e centros comunitários para idosos com a 

sustentabilidade é intrigante. A sustentabilidade na sua 

dimensão social enfatiza o desenvolvimento de ações que 

possibilitem melhorar a qualidade de vida das pessoas, redução 
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das desigualdades sociais, garantir dos direitos e acesso à 

serviços que garantam o pleno direito à cidadania. Não está 

ligada apenas a questões ambientais, ecológicas e econômicas 

como muitos indivíduos pensam, o que talvez justifique a 

carência de estudos na área. 

Assim os grupos de convivência para idosos é uma 

alternativa para inseri-lo no convívio social, ocupando espaço e 

posição perante a sociedade e propiciando seu convívio 

familiar.   Rizolli e Sudy(2010) conceituam grupo de convivência 

como espaços nos quais o convívio e a interação com e entre 

os idosos  permitem a construção de laços simbólicos de 

identificação, e onde é possível   partilhar e negociar os 

significados da velhice, delineando novos modelos, paradigmas 

de envelhecimento e construção de novas identidades sociais. 

Corrobora com essa idéia Campos (1994) ao evidenciar que a 

presença dos idosos nos grupos de convivência leva a um 

aprendizado, uma vez que compartilham idéias, experiências, e 

também ocorre reflexão sobre o cotidiano da vida destas 

pessoas.  

É necessário a adequação a esta nova dinâmica 

demográfica para enfrentar os problemas dela decorrentes. 

Deve-se pensar no planejamento e desenvolvimento de 

políticas que sejam resolutivas e que melhorem a qualidade de 

vida dos idosos uma vez que a responsabilidade é de toda a 

sociedade. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados encontrados evidenciam a necessidade de 

mais estudos que abordem a relação de grupos de convivência 

para idosos como estratégia de sustentabilidade, uma vez que 
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estamos diante de uma inversão demográfica e precisamos 

prevenir e enfrentar da melhor forma os problemas delas 

decorrentes. Precisa-se planejar e implementar políticas que 

melhorem a qualidade de vida dos idosos. Os grupos de idosos 

é uma estratégia imprescindível. 

  Por meio da presente revisão integrativa, foi possível 

visualizar além das evidências de estratégias eficazes 

provenientes de pesquisas envolvendo o envelhecimento ativo, 

a necessidade de intensificar esforços, segundos os artigos 

analisados nesta temática. 

  É necessário ainda esclarecer à sociedade as dimensões 

da sustentabilidade para que aumentem os estudos na área 

como também para que viabilizem o desenvolvimento de 

atitudes e ações sustentáveis. 

  No estudo, é nítido que as estratégias de promoção da 

saúde são vitais para o envelhecimento ativo, onde a formação 

de Grupos de convivência  por exemplo, favorece a autonomia 

do ser idoso através de um cuidado específico que prioriza a 

qualidade de vida. Assim, enfermeiros e idosos devem atuar em 

uma relação interpessoal, baseada na comunicação e em 

princípios éticos.  

  Apesar das publicações estarem aumentando nos 

últimos anos, no que se refere aos estudos sobre 

envelhecimento ativo, faz-se necessária a realização de outras 

pesquisas na área de enfermagem. Essas poderão ressignificar 

a produção científica já produzida, adequando-a aos inúmeros 

cenários sobre o processo de envelhecimento e as dimensões 

da sustentabilidade   visto que segundo esta revisão integrativa, 

há poucos estudos específicos na área, incluindo estudos 

interdisciplinares que envolvam a  temática. 

 



GRUPO DE CONVIVÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

528 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA, E. Comparação da qualidade de vida entre idosos que participam 
e idosos que não participam de grupos de convivência na cidade de Itabira-
MG. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., v.13, n. 3, p. 435-44,  AYRES, R. U. 
Statiscal measures of unsustainability. EcologicalEconomic, v. 16, n 3, 
2008.. 
BENEDETTI, Tânia .Condições de saúde e nível de atividade física em 
idosos participantes e não participantes de grupos de convivência de 
Florianópolis. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, v.17, n. 8, p. 2087-2093, 
2012. 
BOHT, J. L. Percepção da velhice na voz dos idosos inseridos em grupos 
da terceira idade. Rev. Psiq.Cuid.Fund. v. 2, n. 4, p. 3043-3051, out- dez. 
2012. 
BORGES L. J. Fatores associados a sintomas depressivos em idosos: 
Estudo em Floripa.  Rev. Saúde Pública, v.47, n.4, p. 701-710,2013. 
BOWLING A, RAVI, A.M. MISTARG, A. LIMA, B .Let’s ask them: a 
nationalsurvey of definitions of quality of life and its enhancement among 
people aged 65 and over. Int J AgingHum, v.56, n. 4, p. 269-306, Dev, 
2003.  
CARNEIRO R. S.; FALCONE, E.; CLARK, C.; PRETTE, Z. Qualidade de 
vida, apoio social e depressão em idosos: relação com habilidades 
sociais.Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 20, n. 2, 2007. 
SOUZA, M. T. SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: O que é 
e como fazer? Rev. Einstein, v. 8, n. 1, p. 102-106, São Paulo, 2010.  
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
(CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getulio 
Vargas, 1988. 
FRUTUOSO D. A terceira idade na universidade. Rio de Janeiro, RJ: 
Ágora da Ilha, 1999. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). 
Síntese de Indicadores Sociais. Uma análise das condições de vida da 
população brasileira 2010. [Internet]. Rio de Janeiro; 2010 [citado 2010 
Dez 28]. Disponível em:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicado
resminimos/sinteseindicsociais2010/default_tab.shtm. Acesso em10 de out 
de 2010. 
LAZZAROTTO, A.; KRAMER, A. S.; TOIN, M.; CAPUTO, P. O 
conhecimento de HIV/aids na terceira idade: estudo epidemiológico no Vale 
do Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, v.13, 
n. 6, p. 1833-1840, 2008.  



GRUPO DE CONVIVÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

529 
 

LEITE, T. M. Mudou, mudou tudo na minha vida: experiência de idosos em 
grupos de convivência no município de Ijuí/RS. Rev. Eletrônica de 
Enfermagem, v. 4, n. 1, p. 18-25, 2002. 
LOZANO, R. Towards better embedding sustainability into 
companiessystems: an analysis of voluntary corporate iniciatives. 
JournalofCleanerProduction, v 25, n.2, 2012. 
MAIA G.A.; PIRES P. S. Uma compreensão da sustentabilidade por meio 
dos níveis de complexidade das decisões organizacionais. Rev. Adm. 
Mackenzie, v. 12, n. 3, edição especial, São Paulo, SP, maio/jun. 2011. 
MENDES, J. M. G. Dimensões da sustentabilidade. Revista das 
Faculdades Santa Cruz, v. 7, n. 2, jul.-dez. 2009. 
MINGHELLI, B.; TOMÉ, B.; NUNES, C.; NEVES, A.; SIMÕES, A. 
Comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e 
sedentários. Rev. Psiq. Clín.v. 40, n. 2, p. 71-76, 2013. 
MONTEIRO, P. P. Envelhecer: histórias, encontros, transformações. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
NERI A. L., SOMMERHALDER C. As várias faces do cuidado e do bem-
estar do cuidador. In: Néri A. L. (Ed.). Cuidar de idosos no contexto da 
família: questões psicológicas e sociais. Campinas: Alínea,2001, p. 9-62. 
RIZZOLLI, D.; SURDI, A. C. Percepção dos idosos sobre grupos de 
terceira idade. Rev. Bras. Geriat. Geront., Rio de Janeiro, v.13, n. 2, p. 
225-233, 2010. 
SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2002. 
SARTORI, S. Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional Sustentável: 
uma taxonomia no campo da literatura. Rev. Ambiente e Sociedade. v. 
17, n. 1, jan-mar, 2014. 
SERNACHE, E. R. F.et al.Fatores associados ao tabagismo em idosos 
residentes na cidade de Londrina, Brasil. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., 
v.13, n.2, p. 277-288, 2010. 
SILVESTRE, J. A. O envelhecimento populacional brasileiro no setor 
saúde. Arq. Geriat. Gerontol. v. 0, n.1, 1996. 
VERAS, R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, 
desafios e inovações. Rev. Saúde Pública, v.43, n. 1 mar., p. 548-554, 
2009. 
 



VULNERABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM 
MUNICÍPIOS DA BAIXADA MARANHENSE 

530 
 

CAPÍTULO 30 

 

VULNERABILIDADE SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO EM MUNICÍPIOS 

DA BAIXADA MARANHENSE 
 

Milena Mária Silva ASSUNÇÃO1 

Eulália Cristina Costa de CARVALHO1 
Zulimar Márita Ribeiro RODRIGUES2 

Antonio Cordeiro FEITOSA3 
1 Mestranda em Saúde e Ambiente PPGSA/UFMA;2 Professora PPGSA/UFMA; 

3Orientador/Professor PPGSA/UFMA 
milena.ufma@yahoo.com.br 

 

RESUMO: O crescimento acelerado da população vem 
acarretando aumento da demanda por recursos naturais e 
causando impactos socioambientais negativos cujo 
equacionamento exige ações sustentáveis. Na Baixada 
Maranhense, tais impactos interferem no desenvolvimento de 
parte da população dos municípios da região, implicando em 
vulnerabilidade social. Neste estudo abordam-se as condições 
de Desenvolvimento Humano e de Vulnerabilidade Social nos 
municípios da Baixada Maranhense, consistindo em pesquisa 
exploratória, descritiva e bibliográfica considerando dados e 
informações publicadas e disponibilizadas nas diferentes fontes 
que abordam a temática estudada, formatados e processados 
em planilha do programa Excel, e analisados por meio de 
estatística descritiva de frequência. A região da Baixada 
Maranhense está inserida na porção norte do Estado do 
Maranhão possuindo população predominantemente rural em 
processo acelerado de urbanização. As condições de 
vulnerabilidade social e de desenvolvimento humano da 
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Baixada Maranhense evidenciam o processo de crescimento 
econômico da região e contribuem para ampliar a visão da 
sociedade acerca da problemática regional, mediante a 
caracterização dos seus impactos positivos e negativos e da 
necessidade de implementação de políticas públicas efetivas 
para incrementar os impactos positivos e mitigar os impactos 
negativos. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Humano. Vulnerabilidade 
Social. Baixada Maranhense. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre os vários desafios sociais e ambientais surgidos 

ao longo dos anos, o crescimento desordenado, a degradação 

do meio e a falta de políticas públicas se destacam como fatores 

responsáveis pelos inúmeros impactos socioambientais 

negativos. Considera-se esta realidade proveniente de modelos 

econômicos incapazes de assegurar a qualidade ambiental e o 

bem-estar da população, gerando sérias consequências para a 

qualidade do ambiente e da vida em sociedade. 

Os avanços em tecnologia, educação e geração de 

renda configuram uma promessa sempre crescente de vida 

mais longa, mais saudável e mais segura (AGUNA e 

KOVACEVIC, 2011). No cômputo geral, a globalização 

propiciou grandes progressos no desenvolvimento humano, 

sobretudo em muitos países do Hemisfério Sul. No entanto, 

também se vive uma atualidade globalizada com sentimento 

generalizado de precariedade, particularmente concernente 

aos meios de subsistência, à segurança pessoal, ao ambiente 

e à política mundial (ALKIRE, CONCONI e SETH, 2014). 
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No Brasil, os modelos econômicos adotados no decorrer 

da história têm provocado fortes concentrações de renda e 

riqueza, tendo como consequência o aumento das 

desigualdades entre segmentos sociais (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1995). Nota-se hoje, por exemplo, o crescimento 

desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram 

pouco saudáveis para se viver, devido não só à poluição 

proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, 

aos problemas de transporte e à poluição visiva e acústica 

(FRANCISCO, 2015). 

No Estado do Maranhão, invariavelmente, as cidades 

crescem sem planejamento adequado, o que possibilita a 

acentuação dos aspectos negativos como ausência de 

saneamento básico, violência urbana, baixos indicadores 

sociais, dentre outros. As discussões sobre os novos modelos 

de gestão municipal colocaram em pauta a complexidade das 

condições de vida nas cidades, pois é no espaço urbano que 

ocorre a maior densidade populacional com a correspondente 

demanda por recursos naturais (RODRIGUES, 2013) e 

infraestrutura. 

Diante deste contexto, surgiu a preocupação em 

conhecer a realidade dos municípios maranhenses por meio do 

estudo de indicadores. Este trabalho analisou o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) nos municípios da Baixada 

Maranhense, buscando compreender as suas características. 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 
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A Baixada Maranhense possui uma área de 1.775.035,6 

ha e constitui uma das sete regiões ecológicas do Maranhão 

(SOUZA e PINHEIRO, 2007), estando situada na porção 

centro-norte da área de transição entre a Amazônia e o 

Nordeste Brasileiro (SILVA e MOURA, 2004). 

Possui uma população de aproximadamente 518 mil 

habitantes distribuídos em 21 municípios (Figura 1). Sua 

importância ecológica no cenário estadual é tão significativa 

que o Governo do Maranhão, a partir do decreto nº 11.900 de 

11 de junho de 1991 e reeditado em 05 de outubro de 1991, 

transformou o território dos 21 municípios e da Ilha dos 

Caranguejos em Área de Preservação Ambiental (CARVALHO 

NETA, 2004).Essa importância, porém, tem reconhecimento 

internacional, fato que pode ser confirmado pela sua inserção 

na Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional (Convenção de RAMSAR) no ano de 1992 

(IBAMA, 2002) (Figura 1). 
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Figura 1. Localização dos municipios da Baixada Maranhense 

e a Área de Proteção Ambiental 

 

Fonte: IMESC, 2016. 

O clima é quente e úmido, caracterizado por duas 

estações bem definidas: uma chuvosa, que abrange o período 

de janeiro a junho, e outra seca, de julho a dezembro. Segundo 

IBAÑES (1999), a várzea maranhense é formada pela invasão 

em terras baixas das águas dos cursos inferiores dos rios 

Pericumã, Turiaçu e Mearim com seus dois grandes afluentes, 

o Pindaré e o Grajaú.  
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva 

conciliada com a pesquisa bibliográfica, realizados a partir da 

abordagem quantitativa. O estudo exploratório é caracterizado 

pela utilização de métodos amplos e versáteis, como: 

levantamentos em fontes secundárias (bibliográficas, 

documentais, entre outros), levantamentos de experiência, 

estudos de casos selecionados e observação informal 

(MATTAR, 1996).  

O tipo descritivo é a análise das características de um 

determinado fenômeno e/ou relação entre variáveis, por meio 

da utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados 

(GIL, 1999). A pesquisa bibliográfica, considerada uma fonte de 

coleta de dados secundária, pode ser definida como: 

contribuições culturais ou científicas realizadas no passado 

sobre um determinado assunto, tema ou problema que possa 

ser estudado (CERVO e BERVIAN, 2002). 

O trabalho foi realizado mediante o uso dados 

secundários disponíveis no censo demográfico do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no IMESC 

(Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 

Cartográficos), na plataforma Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil/ 2013 e na plataforma Atlas da 

Vulnerabilidade Social/2015. 

O Atlas é um software de consulta livre ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), que abrange todos os municípios 
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brasileiros discriminando os estados, o Distrito Federal e as 20 

Regiões Metropolitanas (RM) (FJP; IPEA e PNUD, 2013). 

O IDHM reúne as dimensões: longevidade, educação e 

renda; com escala de variação entre 0 e 1. Quanto mais próximo 

de 1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade 

federativa, município, região metropolitana ou UDH. A 

classificação geral é compreendida através dos cinco 

intervalos, conforme (Figura 2). 

 

Figura 2. Faixas do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

O IVS avalia as dimensões: infraestrutura urbana, capital 

humano e renda; com escala de variação entre 0 e 1. Quanto 

mais próximo a 1, maior é a vulnerabilidade social de uma 

população. A classificação geral é compreendida através dos 

cinco intervalos, conforme (Figura 3).  

 

Figura 3. Faixas do Índice de Vulnerabilidade Social 

 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social nos municípios brasileiros, 

2015. 
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Os índices foram avaliados para os 21 municípios da 

Baixada Maranhense, com os dados relativos ao ano de 2010 

(IBGE, 2010), formatados e processados em planilha eletrônica 

do programa Excel e analisados por meio de estatística 

descritiva de frequência.  

Após a análise dos dados, foram elaboradas tabelas para 

ranqueamento e melhor visualização dos índices comparando 

os municípios entre si e, posteriormente, a interrelação dos dois 

índices. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O Maranhão é considerado um dos estados mais pobres 

da federação brasileira, com imensa maioria de sua população 

vivendo na zona rural ou em áreas periféricas dos centros 

urbanos. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Maranhão é 0,639, segundo dados de 2010, o que situa essa 

Unidade Federativa (UF) na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais 

contribui para o IDH foi a Longevidade, com índice de 0,757; 

seguida da Renda, com índice de 0,612; e de Educação, com 

índice de 0,562 (FJP; IPEA e PNUD, 2013). 

Os dados socioeconômicos permitem constatar que o 

Maranhão é o estado com maior percentual de pessoas vivendo 

em situação de extrema pobreza, 25,8% (1,7 milhões de 

pessoas). Os 30 municípios com menor IDHM no Maranhão 

concentram 11,2% da população extremamente pobre do 
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Estado. Nestas unidades administrativas, em média 47,1% da 

população de cada município está em situação de extrema 

pobreza (IMESC, 2015). 

Ressalta-se que dentre dos 30 municípios maranhenses 

com menores IDHM´s, 3 se encontram na Baixada 

Maranhense, são eles: Cajari, Pedro do Rosário e Conceição 

do Lago-Açu (Figura 4). Mediante esta realidade, o Governo do 

Estado criou o “Plano de Ações Mais IDH” com objetivo 

sistematizar um conjunto de informações socioeconômicas e 

ambientais capazes de refletir a situação dos municípios. 

Figura 4. Percentual de Extrema Pobreza dos 30 municípios 
com menor IDHM no Maranhão com destaque para os 3 
municípios da Baixada Maranhense 

 

Fonte: IMESC, 2015.  
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Para o Censo Demográfico de 2010, a região da Baixada 

Maranhense possui uma população predominantemente rural, 

com exceção dos municípios de Pinheiro, Viana, São Bento, 

Santa Helena e Arari que apresentam a população urbana 

como mais expressiva (Tabela 1). 

 

Tabela 1. População nos municípios da Baixada Maranhense 

 

Municípios 

População (hab.) 

Total Rural Urbana 

Pinheiro  78.162 31.675 46.487 

Arari  28.488 11.005 17.483 

Matinha 21.885 13.002 8.883 

Viana 49.496 22.581 26.915 

São Bento  40.736 17.228 23.508 

Peri Mirim  13.803 10.135 3.668 

São João Batista 19.920 14.576 5.344 

Vitória do Mearim 31.217 16.406 14.811 

São Vicente Ferrer 20.863 15.432 5.431 

Anajatuba 25.291 18.276 7.015 

Olinda Nova do 

Maranhão 

13.181 7.200 5.981 

Santa Helena 39.110 19.532 19.578 

Igarapé do Meio 12.550 6.343 6.207 

Presidente Sarney 17.165 12.877 4.288 

Palmeirândia 18.764 15.305 3.459 

Bela Vista do Maranhão 12.049 6.879 5.170 

Penalva 34.267 17.674 16.593 

Monção 31.738 19.979 11.759 
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Cajari 18.338 14.054 4.284 

Pedro do Rosário 22.732 16.842 5.890 

Conceição do Lago-Açu 14.436 7.567 6.869 

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

 

Na Baixada Maranhense, os municípios com maior 

população urbana possuem os maiores IDHM`s (0,602 a 0,637) 

sendo classificado como IDHM “Médio”, com exceção de Santa 

Helena e todos os demais municípios que possuem IDHM 

“Baixo” (0,512 a 0,599). O município de Matinha merece 

destaque, pois não possui população urbana expressiva, porém 

está entre os municípios com o IDHM médio (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 

Municípios da Baixada Maranhense (2010). 

 

Municípios IDHM 

Pinheiro  0,637 

Arari  0,626 

Matinha 0,619 

Viana 0,618 

São Bento  0,602 

Peri Mirim  0,599 

São João Batista 0,598 

Vitória do Mearim 0,596 

São Vicente Ferrer 0,592 

Anajatuba 0,581 

Olinda Nova do Maranhão 0,575 
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Santa Helena 0,571 

Igarapé do Meio 0,569 

Presidente Sarney 0,557 

Palmeirândia  0,556 

Bela Vista do Maranhão 0,554 

Penalva 0,554 

Monção 0,546 

Cajari 0,523 

Pedro do Rosário 0,516 

Conceição do Lago-Açu 0,512 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Percebe-se, pela análise da tabela 2, que 100% dos 

municípios da Baixada Maranhense ainda não alcançaram a 

medida ideal do IDHM que é acima de 0,700 (alta).  76% dos 

municípios possuem IDHM baixo e 24% médio. As cidades 

maranhenses com alto IDHM (0,700 e 0,799) são: São Luís 

(0.768), Imperatriz (0.731), Paço do Lumiar (0.724) e São José 

de Ribamar (0.708). 

Os índices referidos permitem inferir que a Baixada 

Maranhense é uma região com déficit social, pois as dimensões 

que o IDHM avalia, são reflexos das políticas públicas nas áreas 

da Saúde, Educação e Economia. Os baixos indicadores 

sociais interferem diretamente na qualidade de vida da 

população, minimizando o desenvolvimento humano e 

aumentando a vulnerabilidade social.  
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4.2 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

Examinando a vulnerabilidade pelo prisma do 

desenvolvimento humano, chama-se a atenção para o risco de 

deterioração futura das circunstâncias e das conquistas 

individuais, comunitárias, estaduais e nacionais, o que justifica 

a emergência de políticas públicas e outras medidas tendentes 

a prevenir ameaças e a reforçar o processo de desenvolvimento 

humano (PNUD, 2014). A vulnerabilidade é definida como o 

estado de indivíduos ou grupos que, por alguma razão, têm sua 

capacidade de autodeterminação reduzida, podendo 

apresentar dificuldades para proteger seus próprios interesses 

devido a déficit de poder, inteligência, educação, recursos, força 

ou outros atributos (BARCHIFONTAINE, 2006). 

Dos estados da região Nordeste, o Maranhão apresenta 

o segundo maior percentual (95,4%) de municípios nas duas 

faixas (alta e muita alta) de maior vulnerabilidade social. O 

índice de Vulnerabilidade Social no Maranhão é 0,521, segundo 

dados de 2010, o que situa o estado na faixa de vulnerabilidade 

social muita alta (IVS entre 0,501 e 1). A dimensão que mais 

contribui para o IVS foi o Capital Humano, com índice de 0,534; 

seguida da Infraestrutura Urbana, com índice de 0,526; e de 

Renda e Trabalho, com índice de 0,503. Segundo dados do 

IPEA (2015), no Maranhão 78,8% dos municípios se encontram 

na faixa da muito alta vulnerabilidade social.  

Entre os municípios da Baixada Maranhense, 95% são 

classificados com muito alta vulnerabilidade social, incluídos na 

faixa do IVS com valores entre 0,501 e 1 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Índice da Vulnerabilidade Social dos Municípios da 

Baixada Maranhense (2010). 

 

Municípios IVS 

Pinheiro  0,475 

Arari          

0,503 

Vitória do Mearim 0,516 

Viana 0,559 

Matinha 0,565 

Santa Helena 0,59 

São Bento  0,601 

Peri Mirim  0,602 

Cajari 0,633 

Olinda Nova do 

Maranhão 

0,635 

São Vicente Ferrer 0,644 

Palmeirândia  0,664 

Conceição do Lago-Açu 0,669 

Bela Vista do Maranhão 0,67 

Monção 0,67 

São João Batista 0,673 

Penalva 0,673 

Igarapé do Meio 0,675 

Anajatuba 0,677 

Presidente Sarney 0,715 

Pedro do Rosário 0,74 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social, 2015. 
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Apenas o município de Pinheiro está inserido na faixa de 

alta vulnerabilidade com valor de 0,475, que caracteriza-o como 

único município da Baixada Maranhense com o “melhor” Índice 

de Vulnerabilidade Social, lembrando que possui o maior IDHM 

da Baixada Maranhense (0,637). Logo, podemos inferir que o 

IDHM possui similaridades com o IVS. A dimensão que mais contribui para 

o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,771; seguida de Renda, com índice de 

0,579; e de Educação, com índice de 0,579. 

Os municípios piores ranqueados foram Pedro do 

Rosário, Presidente Sarney e Anajatuba, com respectivamente, 

0,74; 0,715; e 0,677, classificados como vulnerabilidade “Muito 

Alta”. 

As noções de “vulnerabilidade social” têm sido cada vez 

mais utilizadas, no Brasil e no mundo, por pesquisadores e 

gestores de políticas sociais, num esforço de ampliação do 

entendimento das situações tradicionalmente definidas como 

de pobreza, buscando exprimir uma perspectiva ampliada 

complementar àquela atrelada à questão da insuficiência de 

renda (IPEA, 2015). 

Entende-se que entre o IDHM e IVS existem 

consonâncias nas dimensões avaliadas, portanto, os dois 

índices se complementam para análise para realidade 

socioeconômica dos municípios da Baixada Maranhense. 

Propondo-se a interrelação dos índices estudados, pode-se 

inferir que 76% dos municípios da Baixada Maranhense têm 

inversões expressivas e preocupantes, pois possuem o IVS 

maior que o IDHM. Somente os municípios de Pinheiro, Arari, 

Matinha, Viana e Vitória do Mearim apresentam IDHM maior 

que o IVS (Figura 1).  
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Figura 1. Comparação entre IDHM e IVS dos Municípios da 

Baixada Maranhense, (2010). 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) e Atlas da 

Vulnerabilidade Social, (2015). 

 

5 CONCLUSÕES 

A análise paralela dos índices IDHM e IVS, dos 

municípios da Baixada Maranhense, proporcionou uma visão 

mais qualificada do contexto socioeconômico da região. Na 

realidade, a contribuição de ambos, está em mudar o enfoque 

os índices puramente econômicos, como o PIB; para avaliar o 

desenvolvimento humano e a vulnerabilidade em suas múltiplas 

formas. 

Os índices estudados avaliam importantes dimensões 

das condições socioeconômicas e de infraestrutura disponíveis, 

ou não, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com a 

análise proposta para a Baixada Maranhense, pode-se afirmar 
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que 80%, dos municípios, possuem IDHM baixo e 95% 

possuem muita alta vulnerabilidade social, demonstrando 

claramente que o quadro geral precisa ser revertido. 

Compreende-se que é por meio do estudo dos índices, 

como IDHM e IVS, dentre outros, ocorre à identificação dos 

principais problemas e prioridades nos municípios. Diante deste 

contexto, vale lembrar que para a melhoria de vida da 

população não se deve considerar apenas a dimensão 

econômica, mas também as características sociais, culturais, 

políticas e ambientais que influenciam a qualidade da vida 

humana. 

A análise dos indicadores e índices, ainda que tenham 

limitações metodológicas e avaliativas, pode subsidiar o 

planejamento de políticas públicas para beneficiar a região. 

Logo, a análise dos índices municipais, contribui para a 

identificação dos pontos mais críticos ou ainda propor como, 

meta maior, a inversão do cenário atual de alta vulnerabilidade 

social e baixo desenvolvimento humano. 
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RESUMO:A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática de dor 
difusa crônica acompanhada de sintomas somáticos como: 
fadiga, tender points, transtornos do humor, do sono e da 
cognição. Essa afecção afeta cerca de 5% da população 
mundial e é particularmente encontrada em mulheres. O 
diagnóstico é baseado na condição clínica, e o tratamento 
predispõe o controle do quadro álgico por meio de intervenções 
globais de abordagem interdisciplinar, nos âmbitos físico, 
farmacológico, cognitivo-comportamental e educacional. A 
fibromialgia é também caracterizada por dor muscular crônica e 
generalizada, e por problemas físicos e emocionais que afetam 
diretamente a capacidade funcional e a qualidade de vida. O 
presente estudo foi dividido em duas etapas: na primeira foi 
realizada uma revisão bibliográfica e a segunda etapa pesquisa 
de campo onde o objetivo foi analisar a predisposição a 
fibromialgia em estudantes de saúde. A pesquisa teve como 
método um questionário contendo informações sobre avaliação 
da dor e predisposição a fibromialgia (em anexo), e a palpação 
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dos pontos gatilhos conforme o esquema corporal (em anexo). 
A identidade dos participantes foi preservada. Os resultados 
encontrados foi a prevalência em mulheres e a predisposição 
em 3% da amostra e 97% deles tem algum problema como: 
ansiedade, fadiga, dor muscular, estresse ou problemas 
psicogênicos. Apesar disto, sugere-se a realização de 
pesquisas com amostra amplificada para maiores conclusões 
sobre o referido tema. 
Palavras-chave: Fibromialgia, Estresse, Tender points. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática de dor 

difusa crônica acompanhada de sintomas somáticos como: 

fadiga,tender points, transtornos do humor, do sono e da 

cognição (CHAKR, 2014). O nome da patologia tem origem nos 

termos: fibra do latim (tecido fibroso); mio do grego (referente 

aos músculos), e algia originário do grego (algos), que significa 

dor (MILANE, 2012).  

Essa afecção afeta cerca de 5% da população mundial e 

é particularmente encontrada em mulheres (TERZI, 2015). O 

diagnóstico é baseado na condição clínica, e o tratamento 

predispõe o controle do quadro álgico por meio de intervenções 

globais de abordagem interdisciplinar, nos âmbitos físico, 

farmacológico, cognitivo-comportamental e educacional.  

A fibromialgia é também caracterizada por dor muscular 

crônica e generalizada, com durabilidade maior que três meses, 

causando problemas físicos e emocionais que afetam 

diretamente na capacidade funcional e na qualidade de vida 

(LORENA, 2015). 

Segundo Ferreira (2011), desde 1990 foi adotado como 

padrão de identificação, pela comunidade científica 
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internacional especializada, a presença de pelo menos três 

meses consecutivos de dor generalizada e dor à palpação, com 

cerca de 4 kg de pressão pela ponta do dedo, em no mínimo 11 

de 18 pontos pré-definidos. O achado clínico importante é a 

presença de locais dolorosos em determinados sítios 

anatômicos, chamados de tender points.  Estes "pontos 

dolorosos" não são geralmente conhecidos pelos pacientes, e 

normalmente não se situam na zona central de dor por eles 

referida (PROVENZA, 2004).  

Existe também outra patologia, a síndrome da dor 

miofascial (SDM), que se apresenta com uma desorganização 

regional neuromuscular que se caracteriza pela presença de 

locais sensíveis nas bandas musculares tensas/contraídas, 

ocorrendo dor em queimação, peso ou dolorimento, às vezes 

em pontadas, diminuição da força muscular, limitação da 

amplitude de movimento e, em alguns casos, fadiga muscular, 

produzindo dor referida em áreas distantes ou adjacentes 

(BATISTA, 2012).  

Com alguns sintomas similares a FM, a SDM diferencia-

se por acometer músculos, fáscias, ligamentos, tecidos pericap-

sulares, tendões e bursas, e também dor muscular em regiões 

enduradas, onde estão presentes bandas de tensão palpáveis 

e pontos extremamente dolorosos, os pontos gatilhos (PG). Os 

PG (trigger-points) não podem ser confundidos com os tender-

points vistos na síndrome da FM, pois são palpáveis e dolorosos 

no local da palpação, mas também podem irradiar dor para 

outros pontos (BATISTA, 2012). A fibromialgia tem, dentre 

outras causas, o estresse, que pode ser entendido como um 

conjunto de reações psicofisiológicas e comportamentais 

complexas, cuja origem está na necessidade de o organismo 

estabelecer a homeostase interna frente a uma situação 
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ameaçadora. Sendo assim, esse desequilíbrio surge quando o 

organismo necessita responder a alguma demanda que 

ultrapassa sua capacidade adaptativa (RAMIRO, 2014). 

Os cursos universitários e o início da atividade 

profissional são desencadeantes e geradores de estresse, 

podendo comprometer a saúde e a qualidade de vida dos 

estudantes. Nessas fases, a competição, a carga horária, as 

atividades curriculares e extracurriculares, além das 

responsabilidades inerentes à profissão, interferem no sistema 

emocional dos jovens (PEREIRA, 2015). Muitos estudantes 

enfrentam situações de ansiedade no contato com o paciente, 

até porque a racionalidade científica, presente na formação dos 

cursos de saúde, não valoriza aspectos subjetivos do cotidiano 

acadêmico (MOREIRA, 2015). 

Diante dos assuntos exposto e levando em consideração 

o alto nível de estresse presente nos estudantes de saúde, o 

presente estudo objetivou averiguar a presença de diagnóstico 

ou predisposição a esta afecção neste grupo populacional.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 No presente estudo o levantamento de dados se deu atavés 

da realização de pesquisa bibliográfica, utilizando para esta 

etapa artigos científicos publicados em bases de dados on-line: 

biblioteca virtual em saúde (BVS), lilacs, cielo, pubmed, além de 

livros e dissertações que abordam os temas em estudo.  

 A outra etapa, consistiu em uma pesquisa de campo, com 

a palpação de pontos dolorosos (tender points) e com aplicação 

de questionário semi-estrutuirado para além da dor, relacionar 

sintomas pisicosomáticos como: estresse, depressão, cefaleia, 

prurido entre outros (BRAGA, 2012). O grupo estudado foi 
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composto por 31 estudantes dos cursos de saúde da Faculdade 

Maurício de Nassau-JP, sendo 23 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino com idades entre 18 a 38 anos, questionados no mês 

de Outubro de 2016.  

  Para análise dos dados, os resultados foram analisados 

de forma descritiva e quantitativa, utilizando-se o Programa 

Excel para as representações gráficas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Primeira etapa: revisão bibliográfica 

 

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa caracterizada 

por diversos fatores dentre eles o estresse. O estresse é 

entendido como um grupo de reações psicofisiológicas e 

comportamentais complexas, cuja origem está na necessidade 

do organismo estabelecer a homeostase interna diante uma 

situação ameaçadora. O desequilíbrio acontece quando o 

organismo precisa responder a alguma demanda que 

ultrapassa sua capacidade adaptativa. Mudanças significativas 

desencadeiam necessidades de adaptação do organismo e 

como consequência, exercem papel importante na patogênese 

do estresse. Na FM, pode-se afirmar que o conjunto de seus 

sintomas ultrapassa a capacidade adaptativa do organismo 

(RAMIRO, 2014). 

As formas de prevenções primárias para a FM ainda são 

desconhecidas (BRAGA, 2012). Mas, são conhecidos os 

fatores de risco associados a estados de dor crónica 

generalizada: sexo; idade, fadiga, prejuízos cognitivos, 

depressão e ansiedade (BRAGA, 2012; RAMIRO, 2014). 
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O conhecimento destes fatores de riscos, torna possível 

a intervenção precoce e as prevenções secundária e terciária, 

evitando o agravamento da FM e o desenvolvimento de 

complicações (BRAGA, 2012). 

Para Martinez (2013), o impacto da FM é global e 

envolve questões pessoais, como dificuldade para a execução 

de tarefas (profissionais ou cotidianas), insegurança no 

desempenho pessoal, diminuição da qualidade no trabalho - 

com consequente influência na vida profissional, familiar, social, 

e mesmo na renda familiar. Já Letieri (2013), diz que a FM 

envolve principalmente três áreas: os aspectos da saúde física 

(sistema musculoesquelético), os mecanismos de regulação da 

dor (sistema neuroendócrino) e os fatores envolvidos ao bem-

estar psicológico e à saúde mental do indivíduo. 

Não existe um tratamento específico para FMos que 

estão disponíveis para essa enfermidade são apenas 

parcialmente eficazes e concentram-se no alívio dos sintomas, 

e cura, a exemplo de outras doenças reumáticas, ainda é 

elusiva (STIVAL, 2014).O tratamento para a FM é geralmente 

confiado ao uso de farmacológicas com o fim de aliviar a dor, 

minimizar a depressão e melhorar a qualidade de vida, mas 

essa terapia apresenta limitações e pode trazer efeitos 

colaterais indesejados (LETIERE, 2013). 

Buscar medidas válidas de tratamento que diminuam 

limitações funcionais e o impacto da fibromialgia sobre a 

qualidade de vida dos pacientes tem sido fundamental. Seu 

tratamento está direcionado principalmente para a minimização 

dos sintomas e principalmente as dores. 

Exercícios físicos vem mostrando benéficios em 

pacientes com FM, pois além de melhorar a resistência 

cardiorrespiratória e muscular, há evidencias de que ele 
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também promova alterações importantes nos circuitos neurais 

que modulam a dor (REBUTINI, 2013). A fisioterapia também 

tem sido de grande importância na melhora da dor e na 

qualidade de vida dos pacientes tanto no trabalho como em 

casa, e também com a diminuição de outros sintomas que 

causam desconforto. 

Segundo Rebutini (2013), exercícios aeróbicos no 

tratamento de pacientes com fibromialgia são os mais 

utilizados.Dentre eles podemos citar: caminhada, natação, 

bicicleta e atividades em grupos, vem mostrando bons 

resultados.  

Além da eficácia dos exercícios, outras formas de 

tratamento terapêutico são usados, um deles é a estimulação 

elétrica nervosa transcutânea (TENS), na qual é utilizada no 

local da dor de grande intensidade, podendo ser associada a 

injeção de analgésico (MARQUES, 2007). 

Outro recurso de grande importância no tratamento da 

fibromialgia é a terapia manual quando aplicada a técnica da 

quiropraxia obtendo uma melhora da mobilidade, flexibilidade e 

minimização da dor (MARQUES, 2007).Para garantir uma boa 

manutenção da saúde e da qualidade de vida é preciso que o 

indivíduo mantenha em bom nível as quatro capacidades físicas 

relacionadas à saúde: aptidão cardiovascular, força e 

resistência muscular, flexibilidade e composição corporal 

adequada (SANTOS, 2014). 

 

3.2 Segunda etapa: pesquisa de campo 

 

A avaliação dos tender points , foi realizada seguindo os 

critérios preliminares para o diagnóstico de fibromialgia, de 
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acordo com Colégio Americano de Reumatologia. A palpação 

foi realizada nos pontos como mostra a figura 1 abaixo. 

 
Figura 1.Tender Points 

 

Fonte:http://viversemdor.com/principais-dor/fibromialgia-e-dores-
disfuncionais/ 

 

São característicos da fibromialgia a dor devido à 

pressão digital (4 kg) em áreas simétricas do corpo e com 

localização bem estabelecida bilateralmente, ou seja, em pelo 

menos 11 de 18 pontos dolorosos pré-estabelecidos, como: 

ponto occipital, cervical inferior, trapézio, supra espinhoso, 

segunda costela, epicôndilo lateral, glúteo, trocânter maior e 

joelho medialmente. 

A figura 2 mostra o percentual dos pontos de acordo com 

a palpação nos estudantes, levando em consideração que foi 

avaliado conforme as informações anteriores. 
 

 

Figura 2. Percentual de pontos dolorosos  
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Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

Observou-se que 97% dos estudantes apresentaram 

entre 1 a 6 tender points, e que 3% apresentou entre 7 a 11 

pontos dolorosos na palpação. 

Foi aplicado também um questionário para que além da 

dor, analisar o históricos de  depressão, ansiedade, sono não 

reparador, fadiga, cefaleia, síndromes funcionais da bexiga e do 

intestino, parestesias, equimoses, prurido, entre outros, que 

compõem sinais clínicos para o diagnóstico. 

O questionário foi extraído de Braga (2012), e foi 

aplicado nos estudantes de saúde. O questionário baseava-se 

em dois momentos: no primeiro, analisava o índice da dor 

generalizada onde colhia o local em que o estudante teve dor 

na ultima semana e dava a uma pontuação de 0 a 19 

dependendo do número de áreas dolorosas. No segundo 

momento foi analisado a gravidade dos sintomas: fadiga, sono 

não reparador, sintomas cognitivos e sintomas somáticos (dor 

abdominal, cefaleia, dor muscular e articular etc) também 

considerando a ultima semana, o qual recebia outra pontuação 

dependendo dos sintomas apresentados. 

97%

3%

1 a 6

7 a 11

N° Tender 
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No final da pesquisa individual observava-se o estudante 

preenchia os critérios de diagnóstico da FM se as 3 condições 

seguintes estivessem presentes: primeiro o Índice da Dor 

Generalizada (IDG) for ≤ 7 e Escala de Gravidade dos Sintomas 

(EGS) ≥ 5 ou IDG 3-6 e EGS ≥ 9, segundo se os sintomas 

presentes a um nível semelhante durante pelo menos 3 meses, 

e terceiro a ausência de outra doença que possa explicar a dor 

(BRAGA, 2012). 

Os resultados estão abaixo como apresenta a figura 3 
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Figura 3. Análise de IDG 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

Sendo assim, 81% dos estudantes apresentaram 

número inferiores de acordo com a pesquisa e 19% 

apresentaram números iguais ou maiores de acordo com a 

pesquisa, indicando a fibromialgia. E desses 19% a prevalência 

foi de mulheres 67% e de homens 33%. A Figura 4  mostra onde 

foi o índice positivo. 

 

Figura 4. Análise de IDG e EGS 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

  

81%

19%
IDG 3-6 e EGS ≥ 9 
NEGATIVO

IDG 3-6 e EGS ≥ 9 
POSITIVO

86%

14%

IDG 3-6

EGS ≥ 9
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3%

81%

16%
PALPAÇÃO E
QUESTIONÁRIO
POSITIVOS

PALPAÇÃO E
QUESTIONÁRIO
NEGATIVOS

APENAS UM POSITIVO

De acordo com Terzi (2015), a FM afeta cerca de 5% da 

população mundial e é particularmente encontrada em 

mulheres (TERZI, 2015). O estudo revela que a predisposição 

foi maior em mulheres. Segundo Braga (2012), são fatores de 

risco: o sexo o feminino é 5 a 9 vezes mais afetado do que o 

sexo masculino; a idade (começa entre os 20 e os 50 anos), e 

afirma ainda que crianças e jovens também podem sofrer de 

FM, mas durante a idade escolar a probabilidade é igual em 

ambos os sexos.Desses 19%, 14% tiveram o EGS ≥ 9 e 86% 

IDG de 3-6 de acordo com a pontuação apresentada. 

Ao analisar a palpação e o questionário observou que 

81% tiveram o questionário e a palpação negativa, 16% tiveram 

apenas um critério positivo e 3% tiveram os dois critérios 

positivos, a figura 5 apresenta melhor estes dados. 

 

Figura 5. Críterios positivos e negativos  no questionário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 

 

De acordo com a pesquisa observou-se que desses 

estudantes apenas 3% apresenta predisposição a FM e 16% 
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pode apresentar também pelo fato de apresentarem um dos 

critérios de diagnósticos positivos. Embora a maioria dos 

estudantes tenham os critérios de avaliação negativos, 97% 

deles tem problemas como: ansiedade, fadiga, dor muscular, 

estresse ou problemas psicogênicos. Esses sinais clínicos de 

acordo com Goes (2014),  podem afetar a capacidade em 

realizar tarefas diárias simples, causando um impacto negativo 

na qualidade de vida.  

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Constatou-se que apenas 3% dos estudantes 

apresentam predisposição à Fibromialgia, e 16% podem 

apresentar também pelo fato de apresentarem um dos critérios 

de diagnostico positivo, que futuramente pode aumentar ou 

diminuir esses sintomas, precisando ser monitorados. Apesar 

da maioria dos estudantes apresentarem critérios de avaliação 

negativos, 97% deles relataram problemas de saúde peculiares 

à patologia referida, como: ansiedade, fadiga, dor muscular, 

stress ou problemas psicogênicos. A pesquisa constatou 

também que a predisposição foi maior em mulheres, não 

excluindo a possibilidade de homens apresentarem essa 

sintomatologia. 
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RESUMO: A vaquejada está fortemente vinculada à tradição 
nordestina, ao mesmo tempo em que tem passado por diversas 
transformações em sua estrutura e se configurado como 
temática importante nos debates políticos atuais. Diante disso, 
este estudo tem como objetivo refletir as tensões em torno desta 
prática, a partir de uma relação que consideramos crucial para 
compreendermos os sentidos e significados atribuídos à 
vaquejada: a relação Natureza/Cultura. Compreendemos que 
as posturas contrárias e favoráveis à prática podem ser 
aprofundadas a partir dessa dicotomia inaugurada na 
modernidade e constituinte do processo civilizador que lhe foi 
inerente. Para o alcance do objetivo proposto, foi utilizada uma 
metodologia qualitativa, baseada na análise de conteúdo de 
artigos publicados em base de dados nacionais tendo como 
palavras chave: “vaquejada”, “cultura” e “natureza; 
consideramos ainda, frente a celere discussão contemporânea, 
a revisão de material não tratado, em especial as narrativas 
veiculadas em reportagens além da legislação sobre o tema; os 
artigos e as narrativas revisados na busca foram submetidos a 
técnica da análise de conteúdo. Compreendemos e concluímos, 
considerando a transversalidade do estudo, que essas 
reflexões podem colaborar com uma perspectiva crítica dos 
interesses e estratégias políticas por meio das quais as ideias 
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de natureza e cultura têm sido alocadas em nossos modos de 
organização social.  
. 
Palavras-chave: vaquejada, natureza, cultura.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partiremos do argumento de que os embates acerca 
da prática da vaquejada podem ser potencialmente 
estudados a partir da tensão Natureza versus Cultura. 
Trata-se de uma dicotomia que está no cerne do projeto da 
Modernidade e do processo civilizatório que lhe foi 
inerente. Inaugurou-se, nessa configuração, o controle 
racional das coisas da natureza.   

Veremos, então, que os discursos e narrativas em 
torno dessa prática têm constantemente acionado essa 
dicotomia, tanto na sua defesa quanto nos 
posicionamentos que lhes são contrários. 

A vaquejada é uma festa tradicional e popular no 
sertão nordestino, uma atividade de origem brasileira, 
considerada uma das práticas mais relevantes do ciclo do gado. 
Nos últimos anos, esta atividade vem se modernizando e se 
profissionalizando, e passou a ser classificada como esporte. 
Tem o poder de atrair um grande público, além de gerar renda 
para muitos municípios.  

A Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ), 
organização oficial que regulamenta a prática, define-a como 
"atividade recreativa-competitiva, com características de 
esporte, na qual dois vaqueiros têm o objetivo de alcançar e 
emparelhar um boi entre seus cavalos e conduzi-lo até o local 
indicado, onde o animal deve ser derrubado"1  

Este esporte originário da pecuária tem sido, ao longo 
dos tempos, associado a atributos como coragem, valentia, 
ousadia, firmeza, força, por exigir de seus praticantes uma 

                                            
1 Site da associação: www.abvaq.com.br 
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performance de risco e acionar emoções associadas ao 
enfrentamento do perigo. Uma expressão usual desse universo 
para definir tais características constituintes tanto do físico 
quanto do ethos do vaqueiro é aquela que diz que “tem que ter 
sangue nos olhos” para “correr vaquejada”.   

Na vaquejada, são atribuídas funções distintas a dois 
vaqueiros (vaqueiro puxador e vaqueiro batedor de esteira) que, 
a cavalo, deverão demonstrar suas habilidades na 
derrubada de um boi, puxando-o pela cauda dentro dos 
limites de uma demarcação (faixa), desenhada na pista com cal, 
apropriada para a queda. Vence a dupla que obtiver maior 
número de pontos.  

A Associação Brasileira de Vaquejada pretende 
padronizar as regras da vaquejada em todo o Brasil, 
estabelecendo normas de realização dos eventos que 
assegurem o bem-estar animal, além de definir 
procedimentos e diretrizes que garantam o bom andamento 
do esporte, através do controle e prevenção sanitário-
ambientais, higiênico-sanitárias e de segurança em geral. 
São definidos os seguintes conceitos: 

  
a) vaquejada – atividade recreativo-
competitiva, com características de esporte, na 
qual dois vaqueiros têm o objetivo de alcançar 
e emparelhar o boi entre os cavalos, conduzi-
lo até o local indicado, onde o animal deve ser 
derrubado;  b) vaqueiro-puxador – competidor 
responsável por entrelaçar o rabo do boi entre 
as mãos e derrubá-lo na faixa;  c) vaqueiro-
esteireiro – competidor responsável direcionar 
o boi e condicioná-lo até o local da faixa, 
emparelhando-o com o vaqueiro-puxador, 
além de entregar o rabo do boi ao vaqueiro-
puxador;   d) faixa – linhas paralelas, com 
distância de 9m entre uma e outra, onde o boi 
deve ser derrubado;  e) valeu o boi – expressão 
que caracteriza o êxito do competidor;  f) zero 
– expressão que caracteriza a ausência de 
êxito do competidor;  g) parque de vaquejada – 
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arena onde acontece a vaquejada;  h) brete – 
local onde ficam os bovinos antes de correr;   i) 
curral de espera – local onde ficam os bovinos 
antes ou depois da corrida;  j) rodízio – forma 
de organização do evento, que estabelece o 
número de competidores que estão na pista 
naquele momento;  k) disputa final – fase onde 
serão definidos os vencedores da vaquejada. 

 
A vaquejada, para muitos amantes do esporte, é um 

“estilo de vida”, influenciando na forma de se vestir, na forma de 
falar, com dialetos e expressões que representam esta 
manifestação cultural. Este estilo também se exprime no gosto 
musical, predominantemente no forró e na música sertaneja. 
Existe um estilo de forró composto por músicas que abordam o 
universo da vaquejada, com letras inspiradas nas histórias e 
situações vividas pelos vaqueiros. A propósito, os shows de 
bandas musicais desse estilo tornaram-se elementos 
incorporados às atuais festas de vaquejada. Assim, de uma 
prática primordialmente caracterizada pela relação do vaqueiro 
com o ambiente e o animal, a atividade foi permeada por novos 
hábitos e padrões de consumo.   

Cabe dizer que a vaquejada é por si só uma prática em 
que a relação Natureza/Cultura aparece premente: já em seus 
primórdios, realizava-se pela capacidade do indivíduo em 
controlar a natureza muitas vezes hostil, o meio inóspito, e em 
domar o animal, num processo de subjetivação em que o “eu” 
se afirmava pelo domínio e pela racionalização dessas 
condições e desses elementos da natureza. É importante 
destacar, também, que as regras e códigos que orientam a 
prática foram e continuam sendo modificadas no decorrer do 
tempo.  

Na busca pelo reconhecimento da vaquejada como 
desporto e atividade cultural, várias alterações foram 
realizadas, com a elaboração de regras mais especificas para 
diminuir os riscos físicos tanto para os vaqueiros como para os 
animais (cavalos e bois): medidas como a utilização de areia 
nas arenas para amortecer a queda, a criação do protetor de 
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cauda para evitar ou diminuir o risco de contusão, machucar ou 
danificar a cauda do animal, a proibição do uso de espora para 
não feri-lo. O uso da tecnologia para o avanço deste esporte é 
algo que também deve ser mencionado: materiais de proteção 
estão sendo desenvolvidos e exigidos em suas competições 
oficiais.  

Apesar das medidas em prol do bem estar animal, a 
vaquejada continua sendo considerada por várias pessoas 
como uma prática associada à barbárie.  

Existem, de um lado, perspectivas que a defendem e 
incentivam, sobretudo por meio de narrativas que enaltecem 
sua relevância histórica e cultural, sua importância em termos 
de atividade de lazer e também econômica e, de outro lado, 
argumentos pela sua extinção, imbuídos de classificações que 
a colocam como uma prática primitiva e cruel, em referência aos 
maus tratos e aos efeitos físicos e psicológicos causados aos 
animais envolvidos. Diante disso, o presente estudo tratará de 
refletir sobre os sentidos e significados da vaquejada e as 
tensões existentes em torno dela. Articula uma temática que 
tem suscitado debates significativos e acalorados em diversas 
esferas do cotidiano, desde as redes sociais até os espaços de 
grandes decisões políticas. 

  Apresentamos neste momento algumas questões 
norteadoras das nossas reflexões: como são articulados os 
discursos a favor e contra a legalidade da prática da vaquejada, 
particularmente no que diz respeito à tensão Natureza versus 
Cultura? Como se dá a relação entre a prática da vaquejada 
pensada enquanto vivência cultural e enquanto experiência que 
problematiza padrões civilizatórios?  Como esses embates 
podem ser refletidos a partir da legislação existente acerca da 
vaquejada? 

  



A TENSÃO “NATUREZA/CULTURA” NA VAQUEJADA NORDESTINA 

570 
 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez 
que se concentra em significados atribuídos pelos indivíduos 
em suas interações. Nesse sentido,  

 
A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar 
e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento 
humano. Fornece análise mais detalhada sobre a 
investigação, hábitos, atitudes, tendências de 
comportamentos etc. (LAKATOS E MARCONI, 
2008, p.269). 

 
Para a realização deste estudo foi realizado um 

levantamento de publicações científicas dedicadas ao tema da 
vaquejada na tentativa de sistematizar informações importantes 
acerca do desenvolvimento dessa prática, precisamente no que 
diz respeito à sua trajetória histórica. Num segundo momento, 
e com o intuito de reconhecermos os debates e disputas em 
torno da temática, nos dedicamos a uma análise de matérias 
recentes sobre o assunto, assim como nos concentramos no 
teor da legislação sobre a vaquejada. A pesquisa também se 
concentrou – embora utilizando-as como fontes de observações 
secundárias – postagens em redes sociais e os debates acerca 
das polêmicas envolvendo a vaquejada que foram travados 
nesses espaços.  

Os dados foram sistematizados a partir do mês de 
setembro. Importante destacar que, no decorrer do processo de 
levantamento e organização das informações, frequentemente 
surgiam novos elementos, visto que nesse período ocorreram 
decisões significativas no cenário político, acerca da 
legalização da atividade. Isso faz perceber a atualidade e a 
relevância dessa discussão para a nossa sociedade, sobretudo 
por suscitar problemas que ainda persistem, não obstante as 
transformações pelas quais ela passou. 
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 O método utilizado para a análise das informações foi o 
de análise de conteúdo, orientado pela definição de CHIZZOTI 
(2006, p.98), de acordo com a qual: “O objetivo da análise de 
conteúdo é compreender criticamente o sentido das 
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 
significações explícitas ou ocultas.” Seguimos os principais 
procedimentos que são geralmente adotados quando se utiliza 
esse tipo de metodologia: organização, categorização, 
descrição e interpretação dos dados obtidos. A análise dos 
dados se fez à luz do referencial teórico utilizado. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Vaquejada e negociações da natureza e da cultura 
 

A literatura referente ao tema da vaquejada ainda não é 
vasta. Ainda assim, existem trabalhos que são referência sobre 
o assunto, sobretudo os que levantam seus aspectos históricos 
e que, ao discorrerem acerca das configurações e 
transformações pelas quais a vaquejada passou, impulsionam 
reflexões importantes para os nossos objetivos. 

Segundo Cascudo (1976), a origem da vaquejada está 
ligada à inserção da pecuária no Brasil. Uma vez que neste 
período ainda não existiam cercas nas fazendas do sertão 
nordestino, os animais eram marcados (ferrados) e soltos na 
caatinga para alimentar-se, e depois de algum tempo, os 
coronéis convocavam peões (vaqueiros) que, montados a 
cavalos, vestidos com gibões de couro, entravam nas matas 
fechadas, cheias de galhos secos e espinhos, onde 
perseguiam, laçavam e capturavam o gado.  

 
Nos meses de junho e julho, durante o inverno na 
região Nordeste, o vaqueiro tinha a função de sair 
em busca das reses com o objetivo de selecioná-
las para comercialização. Esses animais eram 
criados soltos na mata, pois, não havia cercas 
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entre as antigas fazendas de gado. (CASCUDO, 
1956 apud Da SILVA E AZEVEDO, 2014, p.63). 
 

Este procedimento chamava-se “apartação”, que tinha 
como objetivo capturar as reses no mato, para depois 
selecionar as que iriam para a comercialização, para serem 
vendidas nas feiras e mercados da cidade. As reses que 
ficavam na fazenda passavam pelo processo de engorda. Nesta 
atividade, alguns vaqueiros se destacavam entre os demais 
pela sua bravura e habilidade, pois conseguiam capturar os 
animais mais difíceis, principalmente os filhotes que eram 
selvagens e nasciam na caatinga sem o contato humano, já que 
alguns se reproduziam no mato. A partir desta prática de 
manejo com o gado, os patrões começaram a organizar 
torneios e disputas, nos quais os vaqueiros poderiam mostrar 
suas habilidades, enquanto os coronéis faziam apostas entre si. 
Para Cascudo (1976), e Bezerra (1978): 

 
A vaquejada era de fato uma brincadeira, da qual 
todos os vaqueiros participavam sem buscar 
conquistar grandes prêmios financeiros. A 
recompensa, pelos patrões, àqueles que se 
destacavam nas derrubadas do boi no chão, se 
dava através de carneiros, gados, e outros 
utensílios de pequeno valor financeiro. (apud, 
AIRES, 2008, p.84) 

 
Com o decorrer do tempo, as vaquejadas foram 

ganhando novas formas, os fazendeiros começaram a 
organizar competições de vaquejada, e os vaqueiros passaram 
a ter que pagar uma quantia em dinheiro para ter direito a 
participar das disputas. Os vencedores começaram a ser 
premiados, como afirma Da Silva e Azevedo (2014, p.63): 

 
Pequenos fazendeiros, de diferentes áreas do 
Nordeste, começaram a promover um novo tipo de 
vaquejada. Nesta, os vaqueiros pagavam uma 
quantia em dinheiro, isto é, uma espécie de 
inscrição, para participarem da disputa. O dinheiro 
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era usado para a organização do evento e para 
comprar os prêmios para os vencedores. Com o 
passar dos anos os cavalos nativos, que eram 
utilizados pelos vaqueiros, foram substituídos por 
animais de raça, e o local onde os vaqueiros 
estavam acostumados a correr atrás das reses, 
era de terra batida e cascalho. Este foi substituído 
por uma superfície de areia, com limites definidos 
e regulamento.  

 
Houve, nesses termos, novos processos de regramento, 

e novos sujeitos passaram a agenciar a relação do vaqueiro 
com o animal e o meio, conferindo  novos sentidos e 
significados quanto ao “domar a natureza”. Assim, as 
referências teóricas aqui apresentadas nos indicam que a 
relação Natureza versus Cultura que demarca o universo da 
vaquejada tem sido historicamente perpassada por intenções e 
interesses diversos. É um domínio fabricado e reinventado por 
ações distintas e sujeitos igualmente múltiplos.  

Com a evolução deste esporte e sua modernização, os 
cavalos nativos foram substituídos por animais considerados de 
melhor genética. As arenas de vaquejadas foram recebendo 
melhores estruturas, e estas passaram a ser realizadas em 
parques construídos especificamente para os espetáculos. 
Estes eventos foram conquistando grandes públicos e 
movimentando muito dinheiro. Ganharam mais visibilidade, 
passando a fazer parte da programação oficial de eventos 
locais, com divulgações da agenda de atividades, ao mesmo 
tempo em que aumentaram as propagandas das festas em 
outdoors, assim como em páginas da internet dedicadas 
exclusivamente à vaquejada, na televisão e nas rádios locais. 
Com ares de um grande investimento financeiro, teve origem a 
vaquejada que hoje conhecemos, tendo sido transformados, 
mais uma vez, os interesses e intuitos em torno dessa relação 
em que a “natureza selvagem” é domada pelo sujeito vaqueiro. 
Novas negociações, portanto, têm ocorrido em torno da arena 
Natureza/Cultura. Ao se estipularem novos regramentos, e 
dada a forma de “espetacularização” adquirida pela vaquejada, 
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modifica-se, também, o estatuto da interação entre vaqueiro e 
natureza, sendo as apresentações organizadas de modo que 
essa mesma interação seja atrativa para o público.  

Desta forma, podemos dividir a evolução da vaquejada 
em três momentos: a) a vaquejada como atividade pecuária, em 
que os vaqueiros utilizavam de suas habilidades, força e 
bravura no manejo do gado, como as pegas de boi no mato, 
neste aspecto tinha como finalidade a sobrevivência; b) a 
vaquejada como atividade de lazer, em que os patrões e 
familiares reuniam os vaqueiros em suas fazendas para 
realizarem disputas com pequenas premiações para os 
vencedores e, neste aspecto, tinha como finalidade o 
divertimento; c) a vaquejada como atividade esportiva: grandes 
eventos com grandes premiações, atraindo um enorme público 
e vaqueiros de vários lugares (cidades e estados), tendo como 
finalidade o espetáculo. 

 
No meu sertão, derrubada no fechado, derrubada 
no mato, era a solução comum, usual, costumeira. 
O derrubar no limpo, terreiros e pátios de fazenda, 
era divertimento, folguedo, vadiação permissível 
nos finais da “apartação”, como espetáculo e 
prêmios aos dias de campo, esgotante, e ásperos. 
(CASCUDO, 1969, p. 25). 

 
Como podemos observar nesta citação, a derrubada do 

boi no mato pela cauda era a solução para capturar o animal, 
sendo assim uma prática habitual que fazia parte da rotina dos 
vaqueiros, atividade comum do seu trabalho cotidiano. Já a 
derrubada do boi pela cauda no “limpo”, nas proximidades das 
fazendas, era uma forma de entretenimento, uma brincadeira 
popular que representava um costume tradicional da região, 
uma forma de lazer que praticada logo após o término do 
horário de trabalho.  

Sendo assim, essa prática foi deixando de ser uma 
atividade do labor, mesmo porque, com o passar do tempo, os 
bovinos foram sendo criados em espaços cercados e não mais 
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soltos no mato, de modo que a derrubada de boi pela cauda 
tornou-se uma atividade de lazer, e não mais atividade comum 
da pecuária. Este lazer foi se modernizando, ganhando público, 
regras, envolvendo grandes premiações e se ganhando 
contornos de espetáculo. Cabe aqui considerarmos que essas 
transformações não deixam de configurar o “processo 
racionalizante” pelo qual a vaquejada passou, com seus novos 
regramentos e difusão das novas habilidades com a natureza, 
e ao qual podemos acrescentar as diferenciações entre o tempo 
do trabalho e o tempo de lazer.  Ou seja, esse processo foi 
inerentemente o de transformação das percepções e sentidos 
da relação do vaqueiro com a natureza.   

 
3.2 Natureza versus Cultura e processos civilizadores 
 

Dado esse recorte teórico, realizado no intuito de mostrar 
características históricas da vaquejada e de como ela esteve - 
e continua - alicerçada sobre negociações da relação natureza 
e cultura, faz-se importante uma referência ao trabalho de 
Norbert Elias (1993) que questiona e problematiza o projeto 
moderno de isolar o domínio da natureza (o inato) do domínio 
da cultura, da política, da ação humana, por fim. É sobretudo 
em sua obra intitulada O Processo Civilizador que encontramos 
fundamentos para as reflexões que trazemos neste estudo. Em 
sua tentativa de subverter dicotomias erigidas no advento da 
modernidade (dentre as quais podemos exemplificar 
natureza/cultura, racional/irracional, razão/emoção),  o autor 
coloca que a natureza, longe de ser reduzida a um domínio 
antagônico à cultura, foi capaz de exercer um papel 
fundamental na consolidação das normas sociais num 
determinado período histórico: ao dedicar-se à análise das 
mudanças históricas que se configuram no que vem a chamar 
de “processo civilizador”, Elias demonstra a intensidade com 
que essa trajetória está atrelada a uma transformação da 
conduta e da afetividade dos indivíduos. 
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A mobilidade política da natureza, em Elias, se faz 
claramente quando ele contempla a mudança lenta de 
comportamento e da vida afetiva dos povos ocidentais que se 
dá a partir do enfraquecimento do sistema feudal em favor de 
novas estruturas que irão caracterizar a sociedade de corte, o 
que, segundo ele, permitiu a configuração de um movimento em 
direção ao controle do não-racional e, portanto, do que fazia 
parte do domínio da natureza. Nesse caso específico, as 
emoções e afetividades que, na perspectiva da racionalidade 
moderna, representavam pulsões que deveriam ser 
domesticadas e abrandadas pelo indivíduo de modo a atender 
as regras de conduta e civilidade que estavam se configurando.  

Elias ressalta que, durante a Idade Média, a grande 
ameaça consistia nos atos de violência física. A Sociedade 
Cortesã, ao contrário, através de seu monopólio estável de 
força, protegia o indivíduo contra esses ataques súbitos, e 
contra a presença da violência física em sua vida. 

  
“O campo de batalha foi, em certo sentido, 
transportado para dentro do indivíduo. Parte das 
tensões e paixões que antes eram liberadas 
diretamente na luta de um homem com outro terá 
agora que ser elaborada no interior do ser 
humano. (...) Os impulsos, os sentimentos 
apaixonados que não podem mais se manifestar 
diretamente nas relações entre pessoas 
freqüentemente lutam, não menos violentamente, 
dentro delas contra essa parte supervisora de si 
mesma” (Elias, 1993, p.203). 

 
Tem-se aí um processo de subjetivação que exige um 

exercício de autocontrole, o domínio de si mesmo e da sua 
própria natureza. É justamente nesse processo que o autor 
percebe os mecanismos através dos quais a natureza (emoção, 
pulsões afetivas) e racionalidade se imbricam. A natureza não 
se isola, portanto, na esfera do inato, mas decisivamente toma 
parte nos arranjos sociais e políticos. De forma semelhante, 
compreendemos que o universo da vaquejada reflete bem as 
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disputas que se firmam em torno da relação entre essas duas 
esferas, ainda que se pretendam díspares. Nas divergências 
que envolvem a prática, a relação entre natureza e cultura tem 
sido constantemente mobilizada; pode-se dizer, mesmo, que é 
o cerne de boa parte das argumentações dissidentes que se 
constroem em torno dela. Tanto nas narrativas favoráveis como 
nas contrárias à prática, ambas, natureza e cultura, são 
categorias invocadas sem que, no entanto, se excluam por 
completo.  

Ainda no que tange aos processos civilizatórios 
destrinchados por Elias e que entendemos que podem ser 
referenciados na compreensão da lógica da vaquejada de suas 
dinâmicas, podemos tomar como foco o próprio processo de 
desportivização pelo que a atividade passou. A propósito, o 
autor também tematiza o esporte compreendendo sua gênese 
a partir da lógica e da dinâmica dos processos civilizadores 
descritos acima. Nesse sentido, o esporte se configurou como 
um campo de disciplinamento dos instintos e das pulsões e, 
portanto, dos elementos atribuídos à “natureza”. Ocorreram 
mudanças em relação às suas configurações originais, de modo 
a adaptá-lo às mudanças que estavam surgindo na sociedade.  
Ou seja, a desportivização enquanto um processo também 
social atendeu aos apelos civilizatórios da sociedade de corte 
de incorporar regras e códigos que garantissem a domesticação 
do corpo e de seus impulsos, sobretudo para o controle da 
violência, mácula primordial num processo de racionalização e 
psicologização.  Da mesma forma, o processo de 
esportivização recente da vaquejada a tornou relativamente 
menos violenta e com menos riscos tanto para os seus 
praticantes como para os animais. Ao menos foram essas as 
premissas que justificaram o processo. Essas mudanças se 
deram ao mesmo tempo em que se argumentou o 
abrandamento de práticas tidas como brutais e, portanto 
anticivilizatórias. Contudo, veremos que essas tentativas não 
foram suficientes para abrandar os entraves acerca da prática 
nem os posicionamentos desfavoráveis. 



A TENSÃO “NATUREZA/CULTURA” NA VAQUEJADA NORDESTINA 

578 
 

Existe uma querela constitucional envolvendo a prática 
da vaquejada. Com base em argumentos como o de Silva 
(2007), os praticantes, admiradores e defensores das 
vaquejadas afirmam o valor cultural dessa atividade, além de 
reconhecê-la como atrativa para o incremento do turismo e 
apontar seus benefícios na movimentação da economia local e 
geração de empregos. Esse tipo de abordagem frequentemente 
destaca que a prática está amparada pelo art. 215, § 1º, da 
Constituição Federal de 1988, que diz que “o Estado garantirá 
a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes 
da cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais” e que “O Estado protegerá 
as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional”. Ao mobilizar a dimensão cultural, essas 
perspectivas valorizam o domínio da expressão e ação 
humanas, as atribuições de significado feitas pelos indivíduos 
que participam da prática. A importância da vaquejada para a 
realidade social e para a vida dos sujeitos se constitui, assim, 
como um argumento conflituoso em relação aos discursos que 
apontam seus malefícios, sobretudo quanto aos princípios de 
defesa da vida animal, aspecto que também faz parte das 
definições e políticas de sustentabilidade.  

Por outro lado, o art. 225, § 1º, VII qual incumbe ao Poder 
Público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade. Nesse caso, é a natureza que é evocada. Importante 
notar, entretanto, que esses discursos aparentemente 
antagônicos, herança dos jogos dicotômicos modernos, na 
verdade se tocam mutuamente, se fazem simultâneos e 
complementares. Verificamos aí uma mobilização da natureza 
no seio das relações sociais, e vice-versa. Natureza e Cultura 
dialogam, assim, na esfera do político, do cotidiano. É nesse 
sentido que nos orientamos teoricamente pelo trabalho de Elias, 
conforme já foi referenciado, visto que essas diferentes 
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ênfases, ainda que ambivalentes, fazem parte de uma mesma 
configuração social e, portanto, de dinâmicas civilizatórias pelas 
quais aprendemos a definir limites de tolerância. A vaquejada 
traz esses conflitos de modo muito explícito: até que ponto 
determinadas práticas de manipulação da natureza podem ser 
justificadas em nome da cultura? Ou, ainda, sob quais modos a 
natureza pode ser utilizada de modo a ofuscar aspectos sociais 
relevantes?  Assim, as coisas da natureza não aparecem 
desvencilhadas da história, tampouco é um elemento ausente 
das definições políticas que pautam a vida dos indivíduos. Sob 
inspiração dos processos descritos por Elias, percebemos a 
agência da natureza, ao mesmo tempo em que a 
reconhecemos enquanto elemento apropriado pela cultura.  

No dia 06 de Outubro de 2016, ocorreu mais uma disputa 
judicial envolvendo a prática. O Supremo Tribunal Federal 
promoveu o debate e dividiu opiniões entre apoiadores e 
críticos da competição. Nesta data, foi realizado o julgamento 
final, que teve início em agosto de 2015, sobre o projeto de lei 
estadual do Ceará, nº 15.299/2013, que visa regulamentar a 
vaquejada como prática  desportiva  e  cultural,  estabelecer  as  
regras  para  realização  e fixar os critérios para a competição, 
obrigando os organizadores a adotarem medidas de segurança 
para os vaqueiros, o público e os animais. 

Para além de outras questões não menos importantes, 
chamou-nos a atenção o teor de algumas dessas medidas que 
visam a assegurar a integridade física dos envolvidos, inclusive 
dos animais, o que nos leva a lembrar que a monitoração e 
prevenção de riscos foi também um exercício crucial nos projeto 
civilizatório descritos por Elias. Conforme vimos, tal cuidado 
passou a fazer parte dos processos de psicologização e 
racionalização pelos quais a violência física tornou-se abjeta. Aqui, 
de forma parecida, a as ameaças aos corpos são algo a se evitar, 
de modo a não ameaçar o esforço de retirar o caráter de crueldade 
ao qual a vaquejada tem sido associada. Nesse caso, a 
capacidade de administrar esses riscos é tida como uma forma de 
adequar à prática às referências de civilidade.  
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Ao mesmo tempo, ao focar no bem-estar de todas as vidas 
envolvidas, as medidas parecem enaltecer a harmonização entre 
o humano e o animal (o que configura, inclusive, outra dicotomia 
edificada a partir dos projeto civilizatório moderno). Por outro lado, 
houve quem reconhecesse, em alguns dos comentários de 
redes sociais, que parte significativa do problema da 
degradação ambiental deve-se ao fato do homem não se 
reconhecer parte da própria natureza sobre a qual atua (no que 
se reflete a dinâmica moderna de separação entre os domínios 
do humano e da natureza, conforme já foi suficientemente dito 
aqui). Esse é um aspecto que também aparece nos argumentos 
que defendem o bem-estar animal: não reconhecer-se no 
animal submetido às práticas de crueldade é justamente tornar-
se desumano.  

Ainda em 2013 foi declarada no Superior Tribunal Federal 
(STF), uma ação direta de inconstitucionalidade pela Procuradoria 
Geral da República (PGR), a fim de obter a suspensão desta lei 
estadual.  Nesse caso, recorre-se aos laudos, recursos amparados 
pelo saber científico (elemento primordial da racionalidade 
moderna) como forma de apontar o caráter cruel e abjeto da 
prática. Novamente, a natureza é acionada num plano de 
discussões cujas diretrizes são, fundamentalmente, humanas e, 
portanto, sociais. 

Os ministros do STF analisaram e julgaram inconstitucional 
a lei estadual do Ceará que regulamentava a vaquejada como 
prática esportiva e cultural. A decisão foi acirrada, com apenas um 
voto de diferença, seis votos a cinco. Votaram a favor da 
regulamentação da prática os seguintes ministros: Edson Fachin, 
Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Dias Toffoli. Contrários, 
os ministros Marco Aurélio Mello, relator do processo, Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, Ricardo Lewandowisk e 
Cármen Lúcia. O argumento principal destes ministros reforçou a 
adjetivação da vaquejada como uma prática bárbara e cruel, pela 
qual os animais são expostos a maus-tratos e agressão, impondo 
sofrimento à espécie e ferindo, deste modo, princípios 
constitucionais de preservação do meio ambiente. Para o grupo, a 
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proteção ao meio ambiente deveria se sobrepor ao valor cultural 
da prática. 

Segundo Marcos Lima, vice-presidente da ABVAQ, são 
mais de 700 provas por ano apenas no estado do Ceará, 
movimentando cerca de R$ 14 milhões de reais, ao passo que, 
em todo o Brasil, são cerca de 4 mil vaquejadas realizadas, o 
que movimenta aproximadamente 600 milhões de reais. As 
festas chegam a reunir 60 mil pessoas por dia de prova.  “A 
vaquejada é algo que está na nossa cultura há mais de 100 
anos. Há uma forte geração de empregos, algo em torno de 600 
mil pessoas que dependem de certa forma da economia que a 
vaquejada movimenta”, ele complementa: 

Há, nessa declaração, a referência a uma relação do 
homem nordestino com a natureza e o meio ambiente que traz 
importantes impactos para a sua sobrevivência, no que o 
comentarista destaca, inclusive, o caráter histórico dessa 
relação. Nesse caso, a tradição e a história justificam a prática. 
E, se num comentário anterior desfavorável à vaquejada o 
narrador referiu-se a recursos legitimados pelo saber científico 
(os laudos que certificavam as agressões aos animais), nesta 
última declaração o comentarista igualmente se utiliza de 
instrumentos apoiados na racionalidade, apontando, por 
exemplo, a adequabilidade da prática às exigências sanitárias 
em vigor. A obediência às regras, portanto, torna-se uma 
justificativa para que esse modo de relacionar-se com a 
natureza seja aceito.   

A decisão do STF teve grande repercussão nas redes 
sociais. Foram várias postagens e publicações a respeito da 
questão, gerando bastante polêmica e discussões acaloradas, 
inclusive com xingamentos e ameaças entre os usuários das 
redes. No dia 11 de outubro de 2016, cinco dias após a decisão, 
ocorreram diversas manifestações nas ruas de várias cidades do 
Brasil, em que trabalhadores da vaquejada e simpatizantes 
protestaram contra a proibição da atividade no Ceará. Já no dia 25 
do mesmo mês, ocorreu em Brasília um ato a favor da prática. 
Vaqueiros, criadores, donos de parques, profissionais da área, 
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artistas e amantes da vaquejada de todas as regiões do país se 
reuniram na Esplanada dos Ministérios durante todo o dia em 
defesa da legalização da atividade. Além de uma grande 
cavalgada, aconteceram atos políticos, shows musicais e 
apresentação de proposta de regularização da vaquejada ao 
senado.  Essas manifestações mostram, mais uma vez, a 
articulação entre natureza e cultura enquanto um objeto 
eminentemente político, visto que é um dos fundamentos de todo 
projeto de sociedade.  
 Sobre esta proposta, os senadores votaram e aprovaram no 

dia 01 de novembro deste ano o Projeto de Lei da Câmara (PLC 

24/2016)2 que define a vaquejada, o rodeio e expressões artístico-

culturais como manifestação cultural nacional e de patrimônio 

cultural imaterial. A proposta foi enviada para votação de urgência 

pelo Plenário e segue agora para sanção presidencial. Os 

parlamentares destacaram a tradição e a importância das 

vaquejadas e rodeios para a economia regional, principalmente 

nordestina, afirmando que a prática vem se aperfeiçoando, 

reduzindo significativamente os possíveis sofrimentos dos animais. 

Esse foi um importante passo para a regulamentação da 

Vaquejada. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O estudo trata de questões que, ao mesmo tempo em 
que se configuram como problemas antigos, não deixam de ser 
urgentes. Não podemos, por exemplo, compreender as 
premissas dos significados atuais de sustentabilidade sem 
refletirmos sobre a maneira como convocamos a relação 
natureza/cultura em nossa realidade social, do mesmo modo 
que sabemos que o estímulo a esse debate varia imensamente 

                                            
2Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/125802 <Acesso em 13 nov 2016> 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125802
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125802
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de acordo com as forças políticas que gerenciam nosso 
cotidiano.  

Conforme foi sugerido no desfecho do tópico anterior, 
toda forma de organização social articula, de acordo com os 
princípios que deseja reafirmar ou das transformações que 
pretende estimular, a relação entre natureza e cultura. Como 
pudemos ver, esses são domínios intercambiáveis, sendo 
igualmente apropriados nos projetos de sociedade. Cabe-nos, 
portanto, um olhar crítico a respeito de como essas duas 
esferas têm sido negociadas nesses processos.  

Não podemos aprofundar essas discussões sem 
estarmos atentos a nossos mecanismos de racionalização da 
natureza, o que já se traduz como um aspecto propriamente 
histórico e cultural. Afinal, sabemos que muitos discursos e 
práticas opressoras e de reprodução de desigualdades 
continuam sendo edificados a partir de argumentos 
biologizantes, do mesmo modo que graves conflitos gerados no 
plano das interações humanas seguem pensados como se 
fossem “naturais”.  

Vemos a necessidade de, a partir dessas reflexões, 
analisarmos criticamente o que tem orientado nossos projetos 
civilizadores, nossa compreensão dos mecanismos pelos quais 
graves problemas sociais são mantidos, e que agentes e 
interesses políticos têm se beneficiado deles. Por fim, avaliar as 
formas como temos nos apropriado e significado “cultura” e 
“natureza”, e de que as ações pelas quais esses significados 
são operacionalizados têm impactado nosso cotidiano.  
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RESUMO: O ensino de botânica tem se mostrado um desafio 

para os educadores das escolas públicas diante da falta de 

motivação dos discentes e da complexidade de termos técnicos 

que envolvem esta ciência. A quantidade de sinonímias assusta 

os discentes e a carência de aulas práticas faz com que os 

alunos odeiem essa área de conhecimento, desestimulando-os 

a cada dia.A falta de contextualização do conteúdo e falta da 

conexão entre a botânica e o meio onde os estudantes estão 

inseridos são motivos reais que levam os estudantes a ter 

aversão pela Botânica. Este trabalho visa relatar a experiência 

obtida em duas escolas públicas de Bananeiras e Solânea, PB 

mediante o Projeto “Prolicen” da UFPB intitulado “Botânica 

como instrumento de educação ambiental”, cujas metas são 

aproximar os estudantes com o meio ambiente onde estão 

inseridos, fazendo com que associem o conteúdo com práticas 

de educação ambiental, levando-os a observar e a refletir sobre 

o seu papel na natureza. A partir de diversas aulas práticas e 

dinâmicas em sala de aula, pode-se concluir que o contato dos 
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discentes com os vegetais e a natureza como um todo 

proporcionam a participação efetiva dos discentes nas aulas de 

Botânica, aumentando o seu interesse com o surgimento de 

perguntas, tornando-os seres ativos e conscientes capazes de 

compreender a importância dos vegetais e sua necessidade de 

preservação. 

Palavras-chaves: Escolas públicas. Natureza. Prolicen. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A definição de Botânica, segundo Santos (2006), pode 

ser algo extremamente simples. De forma geral e sucinta, a 

Botânica pode ser entendida como “o ramo da Biologia que trata 

da vida das plantas”. Em outras palavras ela tem o interesse em 

estudar todos os aspectos – morfológicos, fisiológicos, 

classificatórios, genéticos etc. – de um ser vivo que é 

basicamente pluricelular, eucariótico e que realiza fotossíntese. 

No Ensino Fundamental e Médio, o ensino de Botânica é 

pouco valorizado e vem sendo marcado por uma série de 

problemas, entre os mais evidentes, está a falta de interesse do 

educando pelo conteúdo que, ocorre devido a falta da relação 

diretamente do ser humano com as plantas. As dificuldades em 

se ensinar e, consequentemente, em se aprender Botânica, 

tornam a “Cegueira botânica” mais evidente, tanto entre os 

estudantes quanto professores (STANSKI et al., 2012). Desse 

modo, a aquisição do conhecimento em Botânica é prejudicada 

não somente pela falta de estímulo em observar e interagir com 

as plantas, como também pela precariedade de equipamentos, 

métodos e tecnologias que possam ajudar no aprendizado 

(ARRUDA & LABURÚ, 1996; CECCANTINI, 2006).  
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No Brasil, o ensino da Botânica apresenta-se ainda 

voltado para exposição didática dos conteúdos, o que vem a 

desmotivar e dificultar o aprendizado dos alunos. Normalmente 

para o ensino desse conteúdo, não são utilizados 

procedimentos que permitam o contato dos alunos com os 

vegetais, o que tornam maiores as dificuldades em se ensinar 

e, consequentemente, em se aprender Botânica. Faz-se 

necessário desenvolver ações com alunos na interface com o 

ensino e a pesquisa, qualificando o processo de aprendizagem 

e visando ao acréscimo de conhecimentos sobre a flora e suas 

diversificações. Segundo Figueiredo et al. (2012), o estudo de 

Botânica é muitas vezes realizado sem referências à vida do 

aluno. O que se aprende na escola normalmente é útil para se 

fazer provas, e a vida fora da escola é outra coisa.  

Atualmente, a botânica é trabalhada nos diferentes níveis 

de educação no intuito de desenvolver habilidades para 

compreensão do papel das plantas na natureza. A botânica é 

de suma importância, uma vez que também envolve temas de 

níveis globais, como preservação de biomas e ecossistemas. 

Entretanto, o ensino e o aprendizado desta área na educação 

básica tem sido tema de discussões, sendo salientadas as 

dificuldades existentes não só para os alunos, mas também 

para os professores (Costa, 2015). 

Muggler et al. (2006) afirmam que em geral, as pessoas 

não percebem que o meio ambiente é resultado do 

funcionamento integrado de seus vários componentes e, 

portanto, a intervenção sobre qualquer um deles estará 

afetando o todo. Carrillo e Biondi (2007) verificaram, em 

atividades de educação ambiental nas escolas rurais, que os 

alunos têm uma visão segmentada a respeito do meio 

ambiente, assim como, uma marcada dissociação entre o 
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ambiente natural e construído. Assim, os educandos e 

educadores devem reconhecer a importância de trabalhar com 

o ambiente local, inserindo a Educação Ambiental no cotidiano 

escolar como prática que contribuam para que os indivíduos 

possam compreender, refletir e atuar sustentavelmente no meio 

em que estão inseridos, formando cidadãos críticos e ativos 

perante as diversas situações do cotidiano que englobam as 

questões ambientais (PROENÇA, 2010).  

Educação Ambiental é um tema amplamente debatido na 

atualidade, juntamente com a ideia de “sustentabilidade”. E 

para a garantia de uma relação sustentável da sociedade com 

o ambiente, o desenvolvimento de práticas de educação 

ambiental coloca-se como estratégia para a reversão de 

processos de degradação, assim como na construção de 

valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente (PESSOA et al., 

2013).  

Torna-se imprescindível adotar novas estratégias de 

ensino que estimulem o corpo discente a aprender Botânica e 

a perceber que esta ciência faz parte de sua vida cotidiana. 

Aulas práticas que envolvam os estudantes são de extrema 

importância, pois é a partir do contato direto com a natureza, 

seja na construção de uma horta escolar, no plantio, poda, 

produção de mudas, acompanhamento do crescimento, 

observação e experimentação sobre os órgãos das plantas, 

suas utilidades e suas funções, que o alunado despertará o 

interesse e aprenderá o conteúdo. 

Diante do exposto, este trabalho visa relatar a 

experiência obtida em duas escolas públicas de Bananeiras e 

Solânea, PB mediante o Projeto “Prolicen” da UFPB intitulado 

“Botânica como instrumento de educaçãoambiental”.. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho teve início no mês de julho de 2016 em duas 

escolas públicas localizadas em Bananeiras e em Solânea. Em 

Bananeiras, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio 

Coutinho de Medeiros e, em Solânea, a Escola Estadual Alfredo 

Pessoa de Lima (POLO). Inicialmente, foram contactadas as 

referidas instituições de ensino para apresentar e explicar os 

objetivos do projeto e, após anuência de ambas, deu-se início 

a sua execução. As etapas deste trabalho podem ser assim 

divididas: 

 

Atividade 1: Aplicação de questionário sobre os 

conhecimentos prévios dos discentes sobre Botânica 

Antes de dar início as aulas propriamente ditas sobre os 

vegetais, foi aplicado, previamente, um questionário junto aos 

discentes, contendo perguntas abertas e fechadas, visando 

avaliar os conhecimentos destes com relação ao ensino de 

Botânica.  

 

Atividade 2: Aula sobre a importância dos vegetais 

A partir do questionário analisado, abordou-se o tema 

“importância dos vegetais” em sala de aula com recortes de 

plantas selecionadas e que foram entregues aos alunos para 

que eles procedessem a colagem em cartazes e discutissem 

em grupo sobre elas. 

Essa aula que versava sobre a importância dos vegetais 

também foi dada na horta de uma das escolas, aonde foi 

colocada, para os alunos, a existência da diversidade vegetal 

em nosso planeta; alguns conceitos básicos, cujo assunto foi 

debatido pelos alunos em uma conversa informal e participativa. 
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Atividade 3: Aula raiz e caule 

Foram dadas aulas também sobre a morfologia vegetal 

dos órgãos vegetativos raiz e caule. Na aula sobre raiz, foram 

levados para a sala de aula, diferentes tipos de raízes tuberosas 

(mandioca, batata doce), ou não (raiz axial ou fasciculada de 

plantas coletadas na proximidade das escolas).  

Em ambas as escolas, foi preparada uma dinâmica em 

sala de aula, dividindo-se a turma em duas equipes, visando 

trabalhar o tema caule e também raiz. Foram levados vários 

potes de plástico identificados com os nomes dos órgãos 

vegetativos e reprodutivos e diferentes tipos de raízes, caules 

e, misturado a esses exemplares,flores, frutos e sementes para 

que os alunos, nesta dinâmica, pudessem identificar e levar 

para o referido pote, cada órgão vegetal presente na mesa.  

 

Atividade 4: Aula sobre folha 

 A aula sobre folha foi iniciada com um questionamento 

aos discentes sobre a importância e as funções desse órgão 

vegetativo para em seguida se fazer uma explanação geral 

sobre a folha (características, funções, tipos de folha, 

importância nos processos fisiológicos).  Foi também 

confeccionado pelos discentes um álbum de folhas, sendo 

estas coletadas pelos próprios alunos no entorno da escola. 

Para o desenvolvimento desta atividade foram utilizadas 

cartolinas, papel ofício e giz de cera. Na montagem do álbum, 

as cartolinas e os papéis foram recortados em tamanhos iguais 

e grampeados.  Embaixo do papel, colocou-se a folha do 

vegetal e sobre o papel, o aluno passava lentamente o lápis de 

cera atingindo toda a superfície da folha da planta, até surgir um 

desenho semelhante à folha verdadeira, mostrando todas as 
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suas divisões. Em seguida, os alunos informaram no referido 

desenho o nome de cada parte constituinte da folha. 

 

Atividade 5:Aula sobre flor 

A aula sobre flor foi desenvolvida a partir da seguinte 

pergunta: quais são as partes de uma planta? Além de citarem 

todas as suas partes, mencionaram também algumas partes da 

folha, como: pecíolo e nervuras. Quando foi falado flor, esta foi 

destacada e foi feita a seguinte pergunta: qual a principal função 

da flor? A partir daí foram abordados diferentes conceitos como: 

órgão reprodutivo, gametas masculino e feminino, ovário, óvulo, 

polinização, etc. Os discentes também puderam dissecar 

diferentes tipos de flores, fazendo a colagem de suas estruturas 

no papel e identificando-as, em seguida, cada parte constituinte 

desse órgão reprodutivo. 

 

Atividade 6: Visita dos discentes da Escola Antônio Coutinho, 

Bananeiras, PB ao Campus III 

Os alunos desta Escola do município de Bananeiras, 

devido a pequena distância entre a UFPB e a escola, foram 

conduzidos pelos professores, bolsistas e voluntários a UFPB, 

Campus III, Bananeiras para conhecer o Setor de Agricultura.  

 

Atividade 7: Aula sobre produção de mudas no Viveiro do 

CCHSA 

A atividade relacionada com a produção de mudas de 

espécies nativas contou com a participação de discentes da 

Escola Antonio Coutinho, do Ensino Fundamental I, no Setor de 

Agricultura do Campus III, Bananeiras/PB, atividade essa que 

foi dividida em dois dias. No primeiro dia antes de iniciar a 

prática no viveiro, eles foram conduzidos pelo Setor de 
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Agricultura, aonde lhes foram apresentados diferentes tipos de 

caule, árvores existentes no local com foco nas nativas e, por 

último, a “mandala”, onde eles puderam ver uma produção 

integrada de peixes, aves, hortaliças. No segundo dia, os 

alunos ao chegarem ao Viveiro também pertencente ao Setor 

de Agricultura, foram recepcionados pelos bolsistas e 

voluntários do Projeto. Na ocasião, lhes foi explicado sobre a 

importância de se produzir árvores florestais nativas. Foram 

apresentadas aos discentes diversas sementes florestais para 

que os mesmos se familiarizassem com as mesmas antes da 

semeadura. Foram explicados aos discentes sobre alguns 

conceitos que envolvem a produção de mudas, tais como: 

preparação de substrato, recipientes, escarificação da 

semente, dormência, irrigação, etc.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos questionários aplicados junto aos 

discentes, verificou-se na escola do Ensino Médio que 69% já 

tinham ouvido falar em Botânica, enquanto que na escola do 

Ensino Fundamental (4º e 5º anos), 100% nunca tinham ouvido 

falar, o que é compreensível, pela idade dos estudantes e pela 

quadro de disciplinas que envolvem a grade curricular dessa 

série. Quando foi perguntado aos estudantes do ensino médio 

sobre o que entendiam por educação ambiental, 62% não 

responderam e 38% disseram “Respeito pelo meio ambiente, 

conscientização e conservação do meio ambiente”. Na turma 

do ensino fundamental, 100% não respondeu. Devido a estas 

lacunas existentes seja no ensino médio e/ou fundamental, e 

pela importância da Botânica no nosso dia a dia, foi dada uma 

aula sobre a importância dos vegetais. O assunto foi debatido 
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em sala de aula com imagens de plantas recortadas, entregues 

aos alunos para que eles procedessem a colagem em cartazes 

e discutissem o assunto com os colegas. Os alunos debateram 

em grupo, relatando as funções das plantas e suas utilidades 

para o homem e para o planeta como um todo. Nos cartazes, 

as utilidades das plantas foram divididas em: alimentação, 

vestuário, decoração, ornamentação, saúde, cosméticos, 

utensílios e meio ambiente. 

Na aula sobre a importância das plantas, as monitoras 

conduziram os discentes para uma horta pertencente a uma das 

escolas e, na ocasião, os discentes relataram que a Botânica 

utiliza termos e palavras difíceis de compreender, tornando o 

assunto pouco interessante. De acordo com Luna et al. (2016), 

algumas razões históricas e culturais criaram um ensino da 

botânica descritivo, com exagerada densidade léxica, pouco 

atrativa e difícil ensino-aprendizado. Porém, foi passado para 

os alunos que o seu estudo é importante, pois o nosso planeta 

necessita das plantas e que elas são importantes para a nossa 

existência.  

As aulas sobre raiz e caule tiveram inicio levantando-se 

questões aos alunos a exemplo de: o que é uma raiz e/ou 

caule? Alguns alunos não responderam, outros disseram não 

saber, enquanto alguns poucos demonstraram não estar 

interessados na aula. Respondendo a essa questão, foi 

explicado aos alunos que tanto a raiz quanto o caule são órgãos 

considerados vegetativos pois se relacionam com funções de 

absorção, fixação, condução de nutrientes e de água, etc. Fez-

se uso de uma pequena planta para demonstração e, nesse 

momento, os alunos foram questionados sobre a importância 

de ambos os órgãos. Em relação ao caule, uns afirmaram que 

essa estrutura é importante para “segurar as folhas” enquanto 
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outros aluna ressaltaram a importância econômica do caule 

sendo essa uma estrutura comestível de algumas plantas. Em 

seguida foi repassado para os alunos que existem diferentes 

tipos de caule e que estes estão separados em três grupos: 

aéreo; subterrâneo e aquático, dando exemplos de cada tipo e 

as partes que constituem o caule. Como forma de estimular a 

participação dos estudantes bem como de avaliar a 

aprendizagem desses, foi desenvolvida em sala uma dinâmica 

visando diferenciar os órgãos vegetativos e reprodutivos.  

Para a realização da prática sobre os órgãos vegetativos 

e reprodutivos, foram levados para a sala de aula potes de 

plástico com as denominações de raiz, caule, flor, fruto e 

semente “Fig. (1)”; vários tipos de raízes (batata doce; 

beterraba; cenoura raiz simples) e vários tipos de caule (batata 

inglesa; cebola; alho; caule de gramínea (colmo), gengibre; 

flores e alguns frutos. Todo esse material foi misturado para que 

os alunos, durante a dinâmica, separassem cada item e 

colocassem no pote respectivo; e para aquele que não se 

enquadrava em nenhum dos potes, deixava-se de fora. 
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Figura 1. Dinâmica em sala de aula sobre órgãos vegetais. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em uma das turmas do ensino médio, os alunos foram 

divididos em dois grupos. Cada grupo teve que separar os 

diferentes órgãos das plantas e colocá-las nos respectivos 

recipientes. Os monitores misturaram sobre a mesa frutos 

(laranja, limão, manga, etc), flores, sementes, raízes e caules, 

de forma intencional, para averiguar a reação dos discentes. E 

as equipes discutiam entre si, dizendo que tal item não 

pertencia a nenhum dos potes 

Os grupos de alunos deram início à separação de cada 

item e, durante a dinâmica, eram feitas observações por parte 

dos monitores, quando da colocação de cada órgão no pote. No 

caso da cenoura, batata doce e a raiz comum; e no caso do 

caule aéreo de uma planta herbácea e caule de gramínea, os 
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discentes se sentiam seguros ao colocar no pote determinado 

órgão, entretanto, as maiores dúvidas foram com o alho, cebola 

e batata inglesa. Pôde-se perceber que a dúvida quanto ao alho 

e cebola decorreu do fato de ambos apresentarem uma 

estrutura diferente daquelas que os alunos tinham em mente do 

que era caule; já com relação à batata inglesa essa dúvida 

ocorreu devido ao fato de os discentes acharem ela semelhante 

a batata doce, e pelo fato de já terem conhecimento, naquela 

ocasião, de que a batata doce era uma raiz. Dessa forma, 

devido a essa semelhança, segundo os alunos, entre ambas, 

pairou esta dúvida em relação aonde se encaixava a batata 

inglesa em termos de órgão da planta. Durante as discussões 

sobre essa questão alguns alunos fizeram questionamentos 

e/ou afirmações, como por exemplo: “se a batata doce é raiz a 

batatinha também é!” E questionamentos como: “por que a 

batata doce é raiz e a batatinha é caule?”. 

Em uma das turmas, como não houve divisão em grupos, 

diante da pequena quantidade de alunos, estes, apesar de 

indecisos, colocaram os frutos no pote como sendo caule. Na 

turma em que houve a competição, houve um empate em 

relação ao número de erros e acertos e apenas um integrante 

do segundo grupo se recusou a colocar os frutos nos potes, 

afirmando que laranja e limão eram frutos e não poderiam ser 

classificados como caules nem como raízes, dando a vitória ao 

seu grupo.  

Durante a visita ao Campus III, numa área denominada 

“Mandala”, os discentes tiveram a oportunidade de ver 

diferentes culturas já instaladas nesta área de plantio e 

puderam também verificar e diferenciar os diferentes tipos de 

raízes e caules existentes na área como também na praça 

dentro do Campus. Ali, em uma roda de conversa, foi iniciada 
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uma aula prática e interativa sobre os órgãos vegetativos (raiz 

e caule), responsáveis pela fixação da planta ao solo e pela 

sustentação da copa, folhas, flores e frutos. Puderam visualizar 

os mais variados tipos de caules aéreos, com formatos 

diferentes. Foi destacada para os discentes a importância do 

caule como órgão de condução de seiva e armazenamento, 

além da sua importância econômica. Embora muitas vezes 

possa passar despercebido, as plantas estão presentes em 

praticamente todos os ambientes que habitamos, por vezes até 

junto de nossos lares temos uma folhagem que apreciamos por 

embelezar e perfumar o ambiente, tornando-o mais agradável 

de conviver (SEMPREBON & SANTOS, 2016). 

A aula sobre folha foi iniciada com um questionamento 

aos alunos sobre a sua importância/função na planta. Na 

ocasião, alguns responderam: “para fazer sombra” e um outro 

falou “que não servia para nada”. Neste momento, o 

questionamento foi direcionado para este aluno com a seguinte 

pergunta: você já ouviu falar em fotossíntese? A partir de sua 

resposta que foi sim, foi perguntado o que ele sabia sobre o 

assunto e ele respondeu o seguinte: “o sol bate na planta pra 

ela crescer”. Foi perguntado para este aluno: em qual parte da 

planta o sol atinge de forma mais eficiente? E todos 

responderam “folha”. Então, a primeira pergunta foi reformulada 

da seguinte forma: qual a importância da folha para a planta? E 

eles responderam: “fotossíntese e respiração”. Posteriormente, 

essas respostas foram complementadas de maneira 

simplificada pelos monitores. Ao término dessa explanação e, 

utilizando várias folhas colhidas pelos próprios estudantes na 

escola, foram mostrados os diferentes tipos de folhas e as 

partes que constituem cada tipo. Posteriormente, foi 

desenvolvida em sala de aula uma atividade (foi dito aos 
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discentes que essa atividade valeria um ponto para a disciplina 

de Biologia), e isto fez com que eles ficassem mais 

concentrados e demonstrassem maior interesse pela atividade. 

Na pesquisa realizada por Bizotto et al. (2016) foi possível notar 

que para grande parte dos alunos as aulas de botânica no 

Ensino Médio eram desinteressantes, não levando a qualquer 

tipo de reflexão mais elaborada e demandando quantidade 

substancial de memorização de termos e nomes de grupos 

taxonômicos. 

Segundo Arrais et al. (2014) a transmissão de 

conhecimentos em biologia, especialmente em botânica, é 

prejudicada não somente pela falta de estímulo em observar e 

interagir com as plantas, como também, pela ausência de 

condições básicas que possam auxiliar no aprendizado.  

Nessa atividade, os discentes confeccionaram 

individualmente um álbum de folhas contendo desenhos dos 

mais variados tipos encontrados e, no desenho, destacaram as 

suas principais partes “Fig. (2)”. 

 

Figura 2. Confecção de álbum de folhas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Observou-se durante as aulas que, nos momentos em 

que houve exposição do conteúdo e prática logo em seguida, 

houve uma maior participação dos alunos e estes 

demonstraram maior interesse pelo assunto discutido e, 

consequentemente, maior aprendizagem, ao contrário do que 

se observa quando há apenas a exposição teórica.  

É fundamental dinamizar e utilizar recursos 

metodológicos multivariados, capazes de proporcionar, 

inclusive, o contato direto com as plantas em seu ecossistema 

natural, destacando as suas funções, os seus aspectos 

ecológicos, a sua distribuição, a diversidade e características 

morfológicas, dentre outros aspectos que geralmente são 

colocados de forma maçante na teoria e não são vistos na 

prática. Ressaltamos neste caso as dificuldades que os alunos 

podem apresentar quando apenas um recurso didático é 

utilizado, e a importância de levar em consideração as 

diferentes percepções que cada recurso pode proporcionar, 

facilitando tanto oensino quanto a aprendizagem (Melo et al., 

2012). 

No viveiro, os alunos receberam as sementes das 

seguintes espécies florestais: madeira nova (Pterogynenitens), 

timbaúva (Enterolobium contortisiliquum), e saboneteira 

(Sapindus saponaria); estas espécies iriam ser semeadas, 

porém necessitavam de escarificação, cujo processo foi 

efetuado com lixa, método que consiste em promover a ruptura 

do tegumento, a fim de facilitar a entrada de água e permitir a 

germinação daquelas sementes que apresentam dormência, 

condição que dificulta ou impede a germinação. Para o 

desenvolvimento desta prática foram reutilizados sacos 

plásticos de 1kg de arroz, feijão e açúcar recolhidos no 

restaurante universitário do CCHSA, UFPB. Estes sacos foram 
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perfurados na base, visando o escoamento da água para evitar 

encharcamento durante o processo de irrigação. Durante essa 

atividade todos os alunos demonstraram interesse, de modo 

que todos participaram do inicio ao fim.  

Concluída esta fase do trabalho, os discentes encheram 

os saquinhos com o substrato previamente preparado (terra + 

esterco) na proporção 3:1 e após enchimento “Fig. (3), os 

discentes procederam a irrigação dos mesmos e, quando todos 

ficaram bem molhados, os alunos foram orientados a fazer 

orifícios em torno de 2cm de profundidade no substrato para 

proceder a semeadura das sementes. E só depois que todos os 

recipientes foram semeados, é que procedeu-se o fechamento 

dos orifícios com terra, garantindo, dessa forma, que cada 

saquinho fosse semeado apenas uma vez. Ao término desta 

prática, cada aluno recebeu uma muda de uma espécie florestal 

cultivada no Viveiro da Universidade.  

 

Figura 3. Produção de mudas no Viveiro do CCHSA, UFPB, 

Bananeiras. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em seu trabalho, Matos et al. (2015) observou que as 

práticas tornaram as aulas mais proveitosas, facilitando a 

comunicação entre os alunos e também entre o professor e os 

alunos, pois esta parceria e troca de conhecimento contribui 

para a assimilação e construção do conhecimento em Botânica. 

Já de acordo com Albino et al. (2016) nossos alunos necessitam 

de aulas mais instigantes e que estudos in loco de alguns 

conteúdos melhora o aprendizado pelo fato de colocar o aluno 

diretamente em contato com seu objeto de estudo. Segundo 

ele, os alunos ficaram surpresos quando souberam na palestra 

que o sabonete utilizado no banho vem do conhecimento 

botânico, deixando a aula mais dinâmica, despertando a 

curiosidade dos mesmos. Ainda segundo esse autor, a 

utilização de imagens criativas, comparar de forma sucinta o 

conteúdo com a rotina dos alunos em seu dia-a-dia, instigar os 

mesmos há falarem um pouco sobre o conhecimento popular 

que eles herdaram de seus familiares e levar para sala de aula 

um pouco de ciência. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Foi percebido que o ensino de Botânica nas escolas 

enfrenta grandes obstáculos ao ser repassado e assimilado 

pelos discentes. Para esta situação é importante avaliar a 

didática de ensino, pois é notória a falta de entendimento pelos 

alunos com relação aos conteúdos, sugerindo-se que novas 

metodologias com aulas teórico-práticas sejam dadas para 

estimular o aprendizado dos estudantes. Foram observadas 

que as práticas desenvolvidas atuam positivamente para o 

aprendizado dos discentes, sendo perceptível o aumento do 

interesse dos alunos nas aulas.  
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Conclui-se que o contato dos discentes com os vegetais 

e a natureza como um todo proporcionam a participação efetiva 

dos discentes nas aulas de Botânica, aumentando o seu 

interesse com o surgimento de perguntas, tornando-os seres 

ativos e conscientes capazes de compreender a importância 

dos vegetais e sua necessidade de preservação. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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